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SEN SALA
Encorat jats per la benévola acollida que sens dubte haurä
.pensat el senyor Sala a les observacions que li férem ahir,
,driern, avui, fer-n'hi unes guantes més. Potser resultarem
g rnjca pesats; per?) el president governatiu de la Mancomular de Catalunya es prou indulgent per dispensar-nos-ho. D'albanda, ens sembla recordar que ha invitat la premsa a fer,
re l'obra i lea orientacions de la Mancomunitat, totes les obcions oportunes. Per això nosaltres insistim, ara per ara,
el nostre ofici d'observadors, diguem-ho així.
Es plarjeel senyor Sala, en les seves recents declaracions,
lfet que, ,segons ell, les institucions autònomes i filials de la
coMun itat no donen explicacions de Volea que realitzen ni
les subvencions que se'ls atorguen.
Sospitem que les paraules del senyor Sala siguin, en aquest
t, fruit d'una lamentable confusib, d'algun malentès fill de
dificultata que naturalment troba un home nou per orien-se en una casa que no li és encara prou coneguda.
Diem això perquè, o ens equivoquem nosaltres—millor dit,
riostra menibria,—o s'equivoca el senyor Sala. A veure si aclala confusió i esvaim el malentès.
Creiem recordar que la Mancomunitat de Catalunya publica
eids any un vo/um contenint la liquidació del pressupost de
econòmic finit i alguns documents anexos, entre els quals
bale s memòries de les institucions filials de la Mancomunitat
de les que aquesta subvenciona, explicant la tasca realitzada i
figialment la inversió de cabals. Algunes de les alludides mearies--les més importants—hi són publicades integres. Les alhi són extractades, en forma que respecte econòmic quedi
stelleu. Si no entenem malament tot el que això significa, haude concloure que la Mancomunitat esteva assabentada ofient de l'obra que realitzen les institucions filials o subvennades i de la inversió de les quantitats que cobren.
Hi ha mis encara, senyor Sala. El Consell permanent de la
lancomunitat de Catalunya va prendre, ja fa anys, l'encàrrec
ibloo pagar cap d'aquestes quantitats corresponent a pressugst de l'any, si abans no es presentava la memòria relativa a
econòmic anterior. 1 el dit acord figura, en els darrers ;roque contenen la liquidaci6 dele pressupostos, al davant de
.de l'apèndix que conté les memòries. El senyor Sala pot comrovar-ho quan tingui un momee.
I res mée no tenim per dir sobre aquest punt, cont no sigui
donar lea gràcies al senyor Sala per haver-nos penates de fer!les nostres modestes, però ben intencionades observacions.

Política

cien" arribar a Barcelona, ei conegut
periodista que signa "El duque de G",
adreça una carta al general Primo de
Rivera, de la qual carta uf» aquests

COMENTARIS D'ACTUALITA T

paràgrafs:
"A mi juicio, el Directorio, representación de una fuerza nacional qua
ha necesitado sobreponerse a las restantes del país para que el desbarajuste, por aflojamiento de todqs los resortes sociales, por relajación de todos
los preceptes jurídicos, no llegara a
la anarquía, ha realizado su obra: restablecimiento de la disciplina social,
que es condición indispensable en la
vida del derecho, mediante la reinstauración del principio de autoridad en el
akäzar del Poder. Aunque el Directorio se sintiera con arrestos para hacer mäs—y seguramente los tiene—,
no debiera intentarlo. i Por que? La
fuerza dominante — en este caso el
Ejército — domina porque actúa con
mayor vigor y mas persistencia que
las dominadas. Sufre, por tanto, un
mayor desgaste que éstas; es el blanco de las miradas de todos, el tema
de las criticas, el objeto de todas las
observaciones...
No vacile usted si cree, como yo
lo creo, llegada la hora de cambiar de
rumbo, que no es cambiar la esencia
de las cosas, sino sus modalidades.
Y así la Historia, cuando hable del
general que libró a España de la ruina y del oprobio, consignará justiciera que supo alzarse con valor, mantenerse con energía y disponer la retirada con serenidad, las tres acciones
mas difíciles de que se puede vanagloriar un gran soldado, un invicto
patriota y un insigne estadista." •
HOMENATGE ALS ES-

a

Diem dc Madrid que han estat mole
ro,ouste ele decrete publicat.‘ a la
twela", referente a la jubilan* del
ad,t del Tribunal Supreui i »ore

ä Founsier, En Bonaventura Mui l'admissió de la dimissió del
•ticretari del nsinisteri del TreA Barcelona ha estat molt comentambé, el fet d'herver esta ?elleti general Prreyra del carrec que
et:is de comandant deis Somelents.

L'AJUNTAMENT DE REUS

L'alcalde governatitt de REIK, senyor
remeti, :tuse precio consulta,
ofici, en nom d'aquel( Ajuntament,
jatos: el president de la Mancoa, senyor Sala.
Vo havent enanifestat cap regidor lo
a adhesió a l'acte de l'alcalde,
t es considera dinsitent.
El delegat governatiu reuní ralea'.
i el: finitas d'alcalde per mirar

oidegar el ccmflicte, pera sembla
as s'acmurguí cap resultat.
AFIRMACIO DE FE REPUBLICANA
El Progreso" d'abans d'ahir dedireditorial, amb el mateix Mol que
aquestes ratlles, a comentar la
de la precios/sació de la Repúa Espanya.
propòsit d'aguan aniversari, diu:
.1.rad, en cambio, ap Europa. La
guerra ha barrido casi todas las
oros que aún se mantenían enhiesresistiendo los embates de los ejérde la Democracia y de la LiberCasi todas han cedido el paso a
República, y en otras nacionesGrecia—el triunfo del patriotisencarnado en la forma republicano se harä esperar mucho.
Y Esparta? En la fecha Sestee
del ti de febrero, nosotros escriuna afirmación de fe rwubli. Creemos en la Repelire! mis

nenea, y deseamos, mäs que nunca,
i mplantación de la República."
COSES DE L'EXPOSICIO
Solidaridad Obrera d'ahir publica,
íeçat al :enyete alcalde, el sviient
t:
Qué pasa en la Expuse de Intras Eléctricas de Batee ona, que
ed, como preeidente, no evita?
Se cometen injusticias sobre los
se despide obreros que trababan en la montafia desde muchos
Y sin ningún motivo justificado
1" substituye por otros nuevos.
ned, como presidente de la Junta
atea . debe estar enterado de ello y
b' saber qué se pretende con cate
mbla de gente.
S
la viej a Junta se resrover guises

atioyaba a los suyas, en detride los que no eran de su
campo
tila' le, que la nueva va a hacer
I ? Para ese viaje no necesitabaalicrias.—Jonaufn Gallart."
UNA CARTA AL GENERAL
P RIMÓ DE RIVERA
de.t'er: mimen> Ve 'Lo Ac-

CRIPTORS DE LLENGUA CATALANA.
Un diari barceloni donaocr ahir la
scgiient noticia:
"Suba:ea per nombrosos escriptcírs
i catedrätics, davant dais quals
ha els senyors Palacio Valdés, Ossorio i Gallardo, Azorín i Gómez de
Vaquero, s'ha redactat un missatge
dirigit als escripzars de 'lengua catalana, en el qual s'enumeren, enakintles, les obres d'art i cultura crearles
pels artistes i pensadors de Catalunya.
El raanifest is concebí-a en termes
de gran cordialitat."

LES VACANTS DE LLEYDA
Per succeir el senyor Grau, ha estat
notrumat alcalde de Lleyda En fose
Barbera, que ja n'era tinent.
I per cubrir la vacant prodsiido per
la rcnúncia dcl senyor Mas, luz estas
nomenat diputas l'esmeraos senyor
Grau, que ocupava Falcoldia.
UNA ESPERAN CA
De la correeposelincia de "SemejaS or" a Las Noticias:
"El acorazado "Espada". sigue salvändose. Se espera que en ei siglo que

viene logremos ponerlo a flote."
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UN MAL NEGOCI

No se perquè aquests die;
m'ha vingut tant a la memòria
un espete-ade exemplar, que fa
dos anys cm va passar davant
dels ulls, molla quilbmetros
(OKL, NesTree PtICOACTOR-CORRIC1312,014sAl..)
lluny d'arme
Era al cor d'aquelles dolcfsLondres, 5 .cle febrer.
maese d'estar mes prop del explosione intermitdnts de fe simas valle del Delfinat que el
El l'el sobresortint d'aques- gotero que en cap altre lloo del en els mirados de que donen "savoir faire" deis Irancesos
món. Evidentment; aquest 6$ provee els governants n'esos. ha aconseguit convertir en un
ta setmana es evidentment el
reconeixement "de jure" del Paspeete espiritual (indispensa- Elle, que procedeixen en con- dele mes aristocràtics sojorns
Govern rus com a goteen. Ni ble) del conjunt de torees que junt amb un gran sentit de la d'istiu d'Europa. Els hotels de
es pot negar pre el partit la- sostenen el Goteen dele Soviets. realitat, quan es tracta 4p la Grenoble no treien de la porta
borista inicia la seta politice Alee es un imponderable. No es revoluciú mundial es compor- el cobejat cartellet sie "comexterior vigorosa/nena Angla_ pot traduir en benestar Peonó- ten amb l'idealisme mes prima-, plet"; una elegant, turba intertorra ha pres la iniciativa, a la mie ni en cap força material, ni ri i mes fantasiós que es pu-' nacional els tenia envalts i
fi, en una qiiestie important, i tan sois en aproximació de la gui Itnaginar. Desfan el partit s'escampava per les carreteres
airee fortificare la seta posició legalitat existent a cap ideal po- socialista moderat italiä per fer en
continuades excursions.
diplomätiea, sobretot seguint litie. Tatunateix es una de les la revolució comunista 1, en
De totes elles, la primordial,
Italia, i mes encara si altres forces que sosté el Goteen so- efecte ,a Itälia governa Mussopalsos imiten aquestes dues vietie. Nonnés amb ella he po- lini. Tratten de destruir el la indispensable, preparada
nacions . El reconeixement és un gut aquell Govern pasear totes moviment socialista alemany curosament amb estudiat luxe
ipas endavant fet, 'pe y ó, amb les crisis a les (Mate ha estat anunclant solemnialment la re- de comoditats, era la de la
'Grand Chartre-use", la que t6
volució comunista per a l'any
molla prudencia i sense come exposat.
Aixt mateix, el reconeixement passat i, en efecte, ovui hl ha per objectiu visitar el convent
prometre res per al fular.
Que guanyar ä Anglaterea amb dele Soviets es un impondera- Ist dictadura d'un militar. Pera i la vall on, al segle XI, Sant
el reconeixement dels Soviets? ble a favor d'Anglaterra en elle incommovibles. Ara, si po- Bru va fundar l'ordre carMaterialment, poca cosa. lipm aquests moments en que Fran- guessin, destruirien el Labour totxana.
L'excursió excelleix entre les
es pot ben emplenar la boca de ça. Anglaterra i Alemanya, es- Party i anunciarien la revoluIs necessitats d'una poblada tan treballant per tenir avan- ch5 comunista per a l'any vi- verament agradables; deixat
fan gran com la masa, pelee de talge en la posició. La iniciati- neta i, en efecte, potser hi han- l'Isere i passada la plana do
les necessitats no en farem va en l'afer de la Ruhr presa ria a Anglaterra una dictadura Saint Laurent-du-Pont, i Saint
gran cosa si la producció no per Poineare ara fa un any ha que a ningú no estranyaria que Be-ron, el cerní corre entre faest normalitzada 1 no bi ha, assegurat una posició diplomà- anes a eärree de Mr. Churchill. gedes seculars, torrente en
per tant, manera de cobrar amb tica excellent a Franca durant 1, de re- tru g. a Franca la Ilime timbera, i rampes que s'enclinproductes ni amb diners, i la el 1923. No per resultats con- serviria per posar el poder en sen seguidament en foradades,
venda a crèdit és perillosa quan crets, sine pelo imponderables. unes mane mes conservadores per fer practicable el pas. Al
existeix un goteen amb un pas- Ben explotada, la iniliative an- encara que les de M. Poincaré, segle XI es necessitdva Oil P 5sat, en materia de respectar ele glesa del reconeixement de que. posats a fer suposicions, !ore heroic, només per arribar
compromisos contrets, com el Retssia pot tornar a Anglaterra podrien desee les del mariscal al que encara s'anomena "de
goteen rus. Els capitalistes el eme antic !loe en la direcció Foch o del general Casteinau.
sert", i avui és un centre d'esLa solució del problema so- phi per ale turistes d'Aix-lesa penes acceleraran les seves de la diplornäcia, que molts
cial pel sistema catastrefie
relacione amb Rússia despees cope ha semhlat que França
Bains, d'Annecy i de Chambery,
impossible a Anglaterra. Entre de les estacions del Montblanc,
do! reconeixement. Unicament arrabassava mollee altres raons, perquè tant
1 altrament aquest reconeien el cas que el Govern angles
fins de les del Llac Le- man,
garantís crèdits amb Meseta
xement a Anglaterra no li costa si les altres nacions importante que hi arriben diäriament a cenamcol-laboressin
en
el
moviment
o
cònsol
,
res.
Algun
antic
entraria en ple periodo d'actitenars en auto-ears i autombvitat, el comerç 'amb els Soviets. baixaUor del tsar que fine ara com si no hi collaboressin, en bits especials.
Pere alee seria donar alguna co- usava el seu titol perquè el nou un cas de desordre que es proLa barraca mal girbada que
sa real per Anglaterra, i no Os Goteen no Petate reconegut. duiria i en l'altre ras pel blo- al seuetemps hi va bastir Sant
probable que Macdonald faei baurä d'abandonar-lo. Això es queig, les relacione econemi- Bru, amb els anys s'ha anat
cap concessió efectiva sense tot l'efecte material i legal del ques•d'Anglaterra amb l'estran- transformant en el convent acreenneixement. Cal confessar ge r s'interromprien. I això, en
compensacions. En tot cas,
tual, un dele olaustres intereconeixement del Govern delsff que Anglaterra cedeix de fet ben un pafs com Anglaterra, que per riors
del qual té una 'largada
poder menjar necessita imporSoviets no prejutja per res poca cosa.
En la política exterior, dones. tar-ho tot, significa la fam en de prop 300 metres, gairebé
aquest punt.
Guany efectiu per a Anglater, el Goteen laborista ha obtingut dues setmanes, una fam incom- tanto. com la minúscula vall
re, probablement, no n'hi,hau-- un petit -San i h lMš molla gent parable amb la de Rússia o areb que l'estotja. Dintre les seves
austeres peralto, bi florf una de
rä cap. El Valor de? reconeixe- que ereu que n'anirà obtenint la d'Alemanya.
A mes a mes. no es probable les més aspres i impressionants
ment de ettssia este en els im- d'altres.
La situació interior ese en que l'obrer britänic derivi cap flors de l'esperit, fine que, en
ponderables. Es per aquest sentiment que Anglaterra segueix canvi, el punt fine del govern. al eomunisme encès dels rus- nom del suprem interès de la
una polttlert exterior prenia, Tot just acabada la vaga de sos, per diles ranns principals. patria, una llei-Combes va exenèrgica 1 vigorosa emir ris so- maquinietee. s'anuncia per al La primera es el sentit enloses.- pulsar els hornee que li donacialistes. que afavorirà la seta din 'le la vaga d'obrers deis vector de l'Arel' anales, pel fet ven vida. L'expulsió va eeser
pode-id internaeional actual- &mi/s. Aquesta vaga seree si ar- daieeer anglbs; la segona Pi que inexorable i un eop realitzada.
riba a esclatar. formidable. Cal l'otern angles cap perfectament el primer estor; dels portaveus
inent molt afeblida. Aquests im_
ponderables que per a molla tenle present que per primero, que hi ha /racione proletàries 1 de la idealitat triomfant, tau
gent eón negligibles perquè no temida l'apean ele °brees de nacions burgeeese i que ell per- per assolir del que els venia
tany rs 5555 nacie burgesa. I que
tan graciosament a la ml un
es poden traduje en res palpa- lote els ports d'Anglaterra.
Si el nombre de vaguee con- perque p ll nu gui berree el sea resultat que demostrés que els
ble, eón molt importante. Notem
el
diefesta
de
whisky
i
fer
gol
d'aquests
antics hostes cartoixants eren
per exemple. el cae de Rdssia. tinua Pll la forma
Fa un any la "Gaseta de mere dies. el envera laborista sable a la tarda i guanyar deu innecessaris i indeeltjabiles.
setmanals (igual; gelUn deis edificis fou transe
Francfort". un dels periòdics entre perdent prestigi. fins que
mes intelligente i mes ben in- es veurä el millar dia sitbstituli ladre a tres cerdee cinquanta format en restaurant de luxe.
com
guanyen
alguns
&tres departaments en hotel;
formats del alón, publicà uns per un goteen burges. I. det fet. pessetes )
amb red, perque sahaueà provat maquinistes dele arre acaben de el prislielia de fabricació del fir:Hieles del sen representant
o
hdhur
catorze
Mesh. El corresponsal deia el que no posseeix la ennfianra fer la vaga.
mes licor va passar a mans
(iguale a pron de cinc centes d'un emprenedor fabricant; es
queee ben eabrit per altres con- de les caves Masses.
raiels
peesetrs)
corn
guanyert
me,
cl
Guanyerh al g una eosa
dueles, que el prograrrta sociapropaga arreu d gl món que era
timen! ebrer !malee o el moya aisles deis diaris mes imoor- flor insuperabl e per a la cura
lista havia retal abandonat
a
l'Itidia
i
a
l'Etants.
cal
que
ment
obrar
internacional
amb
de
rebe dcl tot a eonseqüencia
d'aire, i, amb teta metioule sea ithla Nap: que la posició de l'o- el deSCrAfilt fiel govern de Mar- alele i a lIiisela. i
tat organitzada l'expletelia i a Franca. els obrare anäbrer en la producció Os infe- dormid?
a base d'un
lege guanyin una te-arreó insig- ei6 del turisme
Sinnview, des de Rdssin. en el
rior a la de l'obrer alemany. per
SPrVei i d'un reclam veritableexemple; que Rússia eslä go- g en (farree diseurs. membla Une nifieent dr la airr els anglesos ment brn dirigits.
cobren. 1 que. nosete a "exproPrPVPil el traces' de Almidonan
vernada ami) mètodes mes au
La qües,tiA era traure'n un
toritaris i beutele que la Ries- i en deriva guanys e normes per piar ele expropindore". 15 5 moll doble profit, nkaterial i Moral,
l'obren'
angles
1111P
nrobeble
internacioobrer
al moviment
sin del; tsars, etc. Per', afegia:
que res nblirlar‘per la seta exsortee perdent.
El que sosie l'actual forma de nal.
Joan Crexells cellencia el record de les inSki impreesionants aquestes
goteen es la seneac16 que te la
fluencies foragitades. No hi fal•
ta detall ni atraerle; a Venteen porteria cnnventital hi ha
datge, anà a fons, i d'altres soestablerta la venda de postals,
friren m'alees d'importäncia; en
records i segelle, ami) n'IcenOsser de die un remolcador 1:
ter que la correspondencia exUN M'En A FONS.—VAIXELLS donit auxili, quedant amarrat al
pedida en el bloceI és timbrada
D'ARRIBADA FORÇOSA.—SOR- moll de Ponent EL'ART DE CAURE amb el nom exprés sie "Grand
TIDES SUSPESES
El vapor "Unión". que feia
El príncep de Galles, gran genet, ha Chart redice".
Diumenge a la nit, anunelat la travessin de Marsella a Pal- caigut de cavall i s'ha trencat la claUns "riverones" amable i
per una notable baleada de la ma de Mallorca. amh carrega- vícula. No es la primera ni la segona
Pum ensinistrat!, van clesericolumna barométrica, s'entaullt ment de mores:: i bocois bulle, segada que cau, pec ò fins ara les caiseiuna torta mestralada que amb PF' rettlgitt lambe el port PU es- gudes de .Sa Altesa no comportasen sint el convent a grups de que
xanta o setenta visitante,
major o menor intensitat ha pera de bnnanea.
cap mena de fractura. La d'ara Is la ;'hi endlnean amb aquella descontinuat fins a l'hora que esSón alguns eis vaixells que a primera. Si cal creure els tekgrarnes, preocupada jala del que !rucia
crivim aquestes ratilee. en la ranear del mal temes han sueries
11-rd a n tel rei Jordi, tot just a terra.
qual el temporal ha experimen- Iliir eme irle, ale( erm lembe enn va redeccar-se, disposat a colear de a gust unes vacaste- es. El destal una recruada. amb tot 1 ha- diversine ele que no han arribat beil uva. l'erZi va adonar-se que no ruar del superior. les austerfstee iniciat el baròmetre un mo_ per haver ajornal la eme ida del podia bellugar el braç i aleshores va simes cenes individuals, la sacimen't d'ascens. Fora del port. port de ,procedencia per la me- renunciar:hl. Va comparèixer un criat; la capitular, l'església. les bombease; petitos cape-lies, la biel temperal eir mes sensible por tejen rema.
va presentar-se un metge... La fracla grossa i menta mar del migEl frt que 4 temporal s'en- tura no ofereix cap singularitat in- blioteca, el cementiri, la cuina
immensa 1 el mojador, tot desjorro que recala.
liudes diumenge a la nit.
quietant ; en sera quiti amb tres setfila einematogräfiestment a la
A conseqüencia del mal motivat que cap embareaci6
manes de repte. El príncep Ola diver- vista dels huestes; ele kodak
foreste. gairehe tole els vaieelle pesee, que heun säpiga, hagi tit quisap-to amb aquest accident.
funcionen, els comentarle i les
ancorats al pida loan reforçat (mermad perill. rar AA sabut que
darrer detall que he trobat plasenteries es multipliquen, '1
Mies amarres.
ele dirimen ge% p is peeendoee rae enAquest
diversos diaris i que m'inclino a
El correu de Palma, "Rey fasta.
creure autèntic, és el qu% m'ha cornJaime 1", suspengue la seva
Les tripulacions dele vaixells
mis profundament Tinc una
En fi, no entrem en massa detalls.
surtida, no liavent per ten' ararribefs ahir al Dora afirmen mogut
ribat ahir a Barcelona, con) de que el temporal es imponent a feblesa per la monarquia britänica. SI, La simpatia, generalment, no té tanJordi
V
amb
so confesso. Quan veig
tes raen, com mimares voldriem. De.
costum.
teta In costa. El eapitä del vaclaro que sine aquesta feblesa—única,
El vapor "Pella Castillo", que por anedert "Middleham Casfle", la seva barba retallada i els seus
Maui
estrenyent
la
mi
d'un
campió
potser única en el seu gènere—I tuse
es dirigta de Cetto a Tarrago- arribat ahir a dos mimas de
de
futbol
o
astistint
al
bateig
pridel
na. amb carregament de ing,ols guatee de la tarda amb torreme n'avergonyeixo.
he
d'exmer
fill
de
la
princesa
ktary,
bulle; es refugie al port 1Nu- gament de carbó, ha dft que a
Però, tot piept em sembla que
menge a les nou de la vetlla, bord del seu valeul havien es- clamar: ve't ad sus rei simpitiel El m'ha,desviat del meu objecte... o és
noi
gran,
el
prinoep
de
Galies,
amb
el
ancorant sota Montjuich, i du- tat sentidos, per radiotetegrafia,
sense cap objecte?
gasa posat de *porteasen, sma mica irb. que patata «erige
rant.la nit, sanee que la tripu- confuße demandes de ancore.
No. Volt* subratllar com es enrié§
mereix
la
me
y
a
estima
pe▪
també
comunica
anit
la
ComJachi ho poguOs impedir, la venSegens
que un prineep, horco del tron tal seriodística. A mis a Mis, molt abans
lada se l'endugué, impeHint-lo panyia Transmediterränia.
gada mis sòlid d'Europa, t'arenga'
damunt deis altere de mueles vapore "Escolano" i "Villar- que ningd earlis d'un Govern labo- de aura amb tanta gräcia i sàpiga dique bi ha fondllats redbs de real", («infle el die anterior amb rista, el noi, havia convidat a dinar lertir-eld *mb tatua jovialitat.
l'escalla& de Dievant, un deis • tropa cap • Pádries, confinen- Ea adata de-la seta enhestad. 1 tilb
Orles Seldevile
.T91 24 doma com. •
cuate. a ansaailinola de Pabor-.. ven Nur visto sean norgai.
•
41,
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El temporal regnant

Foil de dtetari

una ampla llibertat fa mdif
atractfvola la visita.
Aquelles sales, perb, les parete i sostres, els corredora i
les cellee, parlen amb una veu
més torta que la dele comenbatistes i "cicerones"; feia una
calor de ple agost i tothom
anava descobert, en -entrar en
l'esventrada església, amb els
altere despullats, . les cordes
sense llànties, i buit el Ilqe de .
les ares, un borne "sprit red"»
amb un. forçat gest de despees!
ocupad& s'eneasmeetä el caE
pell fine a les cenes; un "come'
ple" alegre, que menava tut
gosset /rifles, ee va vengar de
la molesta visita del cementiei
deixant-lo parar un moment al
peu d'una sepultura; En anar
constatant la seguida de pro- .
feneció, un aire irresistible de
revolta anava dominan t el$ ese
perits; aquel' tafaneijar i fere
follar-ho tot, va aparèixer sedo-,
llat d'una impudicia vergonyoe
ea. i mes culpable encara per .
als que eren els organitzadors.
Llasors els trille van veure la
biblioteca de penjolls de trenyinee. fustes corcades i herbes
de mala hei que emplenaven els
patis interiors, les capellee, saquejades, amb una gruixa de;
pote per califa; a l'auster jerdi del pati central, toles d'or-,:
tig,ues ofegaven vells rosers,
el terra era ornat amb un ese
cámpall de papera iletiermsose
cartrons buits de xacolats, i
postals estripades. La eerrece
Cid dels circumstancialment
reunits per a la visita, no im-,
pedia ja les desaprovacions en.
veu alta.
En tot l'immens edifici. uná
sola imaige havia resista la,
devastació; era un Sant Bru de
pedra que presidio la que fou
sala del capitel. 1 la seta m'eseneia ho omplia tot; en haver
passat per davant el
"cicerone" s'excusava; fern el
que pedem — dasa — perb no
arribem a més; Pastat, eansat
de/ mal negad'. va eedir l'ex-. —
plotacie al Departamentei treta
ideal diverses corobinaeions ine
Malgrat .lee carreleres, els
reetaurants, els auto-eare i el
rociara, no han ver/segus'. tornar la vida a la vall, t els terrasants deis pobles veine es
queixen. com es queixen terne
be ele Fourvoirie. a set qu i .
lemetres, on hi havia la (Mari,
ea del licor. L'indiscutible "sae
vom r faire" dels francesos ég
cloblegat per una cosa més
forte i contra la qual és en
va lluitar; l'espera foragitat'es
Púnic que viu i que comana,
emerge-ir arrees i senee tenle
mes apariencia d'enerilia que
l'estatua de pedra, esterilitza
l'esfore deis foragítadors. L'espoliació. com més temps pausa,
mes resulta un triple mal negoce socialment. económica-'
ment 1 espiritualment sobretot.
En sser a 'la porta un fra ures del Nord semblä que esvaia
una nuvolada: 1:Estat — digué — estä estudiant la manera de tornar-los-ho.
Quan al cap do •ca estotra
ens retrobärern. ami) Ores visitante. al restaurant, els criats
oferien una cepa de "Chartrerts
se" dient a ver/ d'orella: "l's
pue assegurar que es una exquisitat; és d'un petit estoe
del temps en que encara ells
eren aquí: no és del non".
I sense cap mira/nene en
nu, s d'una titula va sonar el
mol Tarragona que, en 'veritat,
tenia un so ben estrany.
JCNn Bastas

LA SlTUACIÓ A EUROPA
—

El primer Comitè de tbonlos,
prenddlt pel general Dowes, ha
Usan lea Untes ganarais del
projeete de eructó del nou talle
d'emlest6 or, que reemplaçar*
pela blillets que emetl els ara ele
elroulael6 I ele mares-rema.
Per altra banda, s'ha anearregat el aenyor tohaoht de eameucar e Istreballe per a la
substitueld, delxant ele pärite
aquest manyar tota la raspanaabIlItat de la Iniciativa.
LI senyor Quiñones de Lan
ha ofert un banquat al aviva
Polnaaré, el qual no hl ha as.
elstlt per atar un xle ralada(
Ha proa part • la fasta la fe
masa bailarina 1 aupletleta La
Argentinita.
He quedat «marta un atore
'entre el Clovern del sensor alee
« dial 1 el difusor Orlando per.
qua &que« illaurl a 1106
releleterlele per e lee
~dona.

1
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Anuncis Oficials
SOCIETAT TRAMVIA DE BARCELONA, EIXAMPLA I GRACIA
La Junta Directiva convoca
els senyors accionistes a Junl,)
general ordinaria per al dia 28
dels corrents, a les onze del
mal!, al local de les oficines,
Ronda de Sant Pau, 43. principal.
Per assistir a la dila Junta,
és indispensable, de conformitat amb Earticle 13 dels Estatuts, dipositar almenys 25 accione, cinc dies abans de rassenyalat per a la seva celebració.
Els dipòsits d'accions !murar]
de fer-se a la Calva social,
Ronda de Sant Pau. 43, principal.
• Barcelona, 10 de febrer, de
1924. - El Secretan, P. Haas.

COMUNICAT
En compliment del que dieposa l'article 53 dels Estatuts
de la Societat Cooperatita
"CREDIT I PREVISTO", es convoca tots PIS associats a
Junta general ordinària, que
lindrà dloc al domicili social,
carrer de les Corte Catalanes,
678, prirlIbr, primera, Barcelona, el dia 24 del corrent a les
10'30 hores.

Barcelona, 11 febrer de 1924.
-P. A. del Consell d'Administració. - El Secretari, R. Paloma.
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Viena
Mas

anys, de l'Hospital del Sagrat Cor
al cementiri Nou. A les deis
Francesc Sanchez Hornito, de 67
anys, Avinguda del Princep d'AstúTito, s. tercer, al reincidid Non. A
dos quarts de den.
Antoni Careta i Vidal, de So anys,
Candeles, 5, scion, al cementiri
A les des.
Dotara Bonaplana Fabregaa, de 70
anys, Plaça Urquinaona, z, cntresol,
al cementiri Nos. A les orne.
Teresa Segarra Matheu, de 73
anys, Mallorca, 245, primer, ai Ccmentiri Nov. A les des.
Ramona Parareda Duran, de 22
anys, Entenea, 7, tercer, al ccutentiri Nou. A les vuit.
Rafe! Pascual Lando, de 58 anys,
Avinguda 134. primer, al cementir] Nos. A ley deu.
Jacinta Petronila, de So anys. Placa del Rei, hasegon, al cementiri
Nou. A le< deu.
Teresa Forner Colbatalli, de tres
menos, Riereis, 33, entresol, al cementid Nott. A les dues de la tarda.
Dolors Pagès Maten, de 5t anys,
Passatge Masdliver, 36, primer, al
cementiri NIgi. A les vuit.
Ramon euellas Beltran, de 04
anys. de l'Hospital Clínic al rementiri Nos. A les deu.
Francesc Barbosa Peinado, de 25
anys, de l'Hospital Clittic al cernentiri Nota A les nota
Maria Font Mantesa, de 66 anys,
Llana, t9, segon, al cementiri Nou.
A les vsit.
Rema Sau An gli, de 78 anys, Paloma, ta, entresol, al cementiri Nou.
A les deu.
.108ep Bellido Solsona, de 46 anys,
Bdfarull, 207, al cementiri Nou. A
les rleu.
Joaquim Rogué Font, de 59 anys,
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Consell de Cent. 428, quart, al cementid Nou. A les deu.
Teresa Bonet Llor, de cine mesos,
Conrad], 33, al cementiri Nota A
les vuit.
Cesar Argany Borra, de 6 me005. Sarag055a, 5n, segon, al cementiri de Les Corts. A tres quarts
d'onze.
Anton] Carvajal López, de 27 anys,
Rosistiló, 167, al sementiri de Les
Corto.
August Sabata Piñol, de 12 anys,
passatge Paloma, 33, al cementiri
Nou. A dos quarts d'onze.
Rosend Tintoré Oliveras, de 73
anys, Bruch, 35, tercer, al cementiri Non. A les deu.
Josep Clavel! Vandranas, de 64
anys, Hospital (=lisie, cementiri de
Sant Gervasi. A les quatre.
Francesc Guardiola Valls, de 53
anys, Consell de Cent, 331, segon,
cernentiri de Sant Andreu. A les
'reo.
Gregòria Lizano Gil, de 31 anys,
Tormenta, 5, primer, cementiri Nou.
A les duro.
losen Garcia Peñasco, de 74 anys,
Sant Carleo, 18, baixos, cementiri
Nou. A les ducs.
Vicenta Orts Such, de 44 anys,
Mar, 3.r, primer, cementiri Nou. A
les diles.
Maria de C. Roger Casellas, de 59
anys. pisa Santa Cara, 2, port, ccmeutiri Nos.
les tres.
Concepció Lenguo Benages, pas ocio; de la Creu Coberta, So, baixos,
cementiri de Les Corto. A les tres.
Rosa Grao Torrente, de 75 anys,
Pe]] de la Creu, t6, entresol, cerneoun
A les vuit.
Isabel Torrent Algesc, de 17 anys,
passatge Sinia, /9, cementiri Nota A
les dues.
FeJip Suizez Cobea, de 55 anys,
Sombrerera 9, primer. cementiri
Non. A dos guarra de tres.
Francesc Ayala Giménez, de 66
anys, Tapioles, 51, tercer, cementiri Neta A les quatre.
Narcisa Mune' Cenase', de 50
anys, Guiter, 44, tercer, cementiri
Vell. A les tres.
Filomena Ferrad Guasch, de 62
anys, passeig de Sant Joan, 72, segon, cementiri Nnu. A les tres.
FUNERALS
Na Josefina Sanz Tomàs de Asiles. Morí el dia 31 de gener. Avui,
a dos quien d'onae, a la Concep-

cid.

En Joan Serra i Valla. Mori el dia
15 de gener. Mili, de deu a dotze,
misses als Dominico.

prepoeiue ssosde mmoetLallolz
G ABIES1
Gran smortit. Lloren* On,.
Rambla de lels Flora. 30.
CAMBRA AUTONOMISTA DE
PROPISTARIS I INDUSTRIAL%
DELS DISTRICTES IX I X
En la darrera reunió general foren
d'ea per g l.Consell directiu d'aquella Cimbra
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DEL DIA.'

sufres setenta:
Ase Escalé, ele gida:ti idéoriUr•

deitx. viceapre,iderit; Francesc Burrull, eecretari: Antoni Morera, Ireserer; Joan Cadena, comprador; Erancese So/er, lawic Sunyoa - Ricard Te.
ruel i Francesc Sagrera, vocals.
Tot seguir que els dits senyors esa
tigueren possessionats dels respeatisS
càrrecs, el primer acord que prengucren fati el d'enviar un comunicar a
Ealca:de governatiu yerma: ,:iateressi
VLFS la resaludó de rempedramcnt i
construcció de la claveguera del carrer del Fresser, minora d'un interés
vital per a zquelia barriada.
EXPOSICIO DE DIBUIXOS
El jora dibujaran josep Pasto; de
Monect'iu (ara una exposició dels seas
intemsrants dibuixos d'un estil modera
al saló de Bailes Arto de "El Siglo",
del. 15 de febrer al 4 dz mare.
• A les cases dels senyors e ben
Cham-Sors, etiqueta verda, sec.
CONFERENCIA
Avui, dimarts, les se: de la nada,
&Arara sessió académica al S.:3 estilge social (carrer de la Portaierris-ea. núm. 13) la Secció de Dret dé
l'Agrupació Tradicionalista de Barcelona.
Josep Rertran l aten dissertar
sobre el tema "El iliberalistne i la
injubticia del Dret penal".
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Tanca

dia 17, a les orne, ijada Sera a l'estatge social (Foment del Treball Nacional) una conferincia experimental
a dirrec del senyor E. J. Ferrer, amb
=tia de demostrar els inconvenients
dels receptors autodius i la conveniencia de la sera transformació amb muntasares no radiatius..L'acte sera públic
i podran assistir-hi tots els aficionae (socis i no socis), essent aquest
ante una obra de disciplina a la qual
tots tenen el deure d'ajudar.

ES TRASPASSÀ
MAGATZEM
Ronda de Sant Jantoni, 47
L'Agrupació de Comptables del Centre Autonomista de Dependents del Cemere i de la Indústria esta estudiara
la implantad() de diierents projectes
de molt interés per als seus socis i en
general per tors elj comptables de Catalunya, que en gran nombre s'inscriuen
a l'esmentada agrupació.
A l'efecte ha designat diierents ponències, el treball de les quals sera ben
prompte examinar per la Junta directiva de l'Agrupaci
ó, la qual compta
amb la plena confiança i amb tot rajo: del Centre per a realitrar-los.

Jai«, IMITABLE OCASIO
objeotee usas de tetes oteases. Free fix, Taller., núm. 41
La Comissió directiva de la Caixa
d'Auxilis de l'Associació d Agents
d'Assegurances ha estat constituida, per
l'any en curs, amb os següents senyors :
President, Albert Castells; vice-president. Jaurne Vivó; secretad, Amadeu Ripoll; comptador, Ramon Gassol Gonzilez-Va/die; tresorer. Pero
Casals; vocals: Camil Gram, Miguel
Hernandez, Ramon Vidal Areny. i Enría de 1,'ilaita.
RESTAURANT ROYAL
&de de Ti
cada dia te dansant de O a dos
quieto de 8, i dinar a l'amad a
cana, de 9 a 11
BARALLA
Abano d'ahir van barallar-se al carrer de Radas _tasen M. Lillo i Joaquim
Ballester Benítez, i a conseqüència d'aquena baralla el Lillo fou auxiliat
d'una ganivetada a l'os de la regió
ocular p.apebral dreta i una altra ferida a lA :regid labial superior.
L'agre:sor loa detingut per la policia.

PURE PgRMANYER
el mea bon SubstItutIu do la
taetanola materna
LES FESTES DE L'ATENEU
OBRER DEL DISTRICTE II
L'Ateneu Obrer del districte II
correr de Mercader,. 38 i 40) celebrará la segona sessiú íntima d'art
dijous, dia 14, a les deu de la vetlla,
seguint el següent programa.
I. "Granada", d'Albean (piano), per
Na J. Hernandez. 2. Lectura de poesie s , per 7,Anton Cusieó. 3. Pass¡es
originals de Dorninec j unsadella, Ilegides pel mateix. 4. "Itsse Jioni"
(ària), Ergolesi; "Aus Renaldo",
(ària), RandeL Vidoticel, per Na Her.
ci Mabres i acompanyament de piano
Per Na Pilar Niguerd. 5. "La violinista" (poesia), original de Vitela Andrés, Ilegides pel t'Inda. 6. "Carmen"
(ramanea), Georges Bizet ; "Tosca",
G. Pucc g i; "Cavalleria rusticana",
Pietro Msscagni, cantades pel notab:e
tenor Pere Navarro i acompanyades al
piano per Na Montserrat M6ner.
Berma delMtosa, «fe LA CAMA.
ATENEU BARCELONI
Avui, a les den tic la vetlla, tindra
«date a t'Ateos% Barcelona una ~feriada en opimo] a dura del serme C. Martha: I Laguarda, diputat
de l'Uruguay i Tambre di la Carialid Nacional d'Edueaci6 F%lea, el quid
explanara el tems "Desenrotllo de 11-

ducaci6 Fhlea a l'Uruguay'.
lt ,dio 00 ;Maltea» Pea a ce -

tiebeemest de tots iii afidoesate S' la
radlotelegrafia qué ditmenge que" ve,

ROBATORI
Quan els amos eren absenta uns tiadregots van entrar a un magatzem del
carrer d'Aragó, apoderant-se de dos
vestia i 150 pessetes en metaRic. Natura:ment, hom no ha pogut esbrinar
qui puguin ésser els autors del robas
ton,

pdAi nuEs

Ferran, 14. Casa

BIOMBOS

C

A P •- S

EN DEFENSA DE LA MULLER
Les vcines del carrer d'Urgell Teresa Escrig i Trinitat Gil Gutiérrez
van tenir una discussió por petites
qüestions domistiques; la discussió va
adquirir caracters de pugilat, i veient
la gravetat del cas Yespós de la Teresa Escrig, Enric Gutiérrez. agredí in
la veMa, causant-li contusions al cap
i una mossegada al dit anillar de la.
uta dreta.

OPTICA ECONOMICA - Are, 3

3316

. . • .

secretad, Lluc Martínez Sayas; Irme.
ren. Josep Guilera Has; comptador, Josep Guasch Romanyi; bibliotecari,
Delii Fent Vergas; arxiver, Josep
Oriol Baques; vocals: Josep Canela
Prat; Ignasi Ferrer Civis, Tm:u
Freixa Güell, i Josep Guàrdia

LA PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT

d'ahir al Foment en la magna
blea d'industrials i agricultor,
rades a V. E. ern penneto traje
seva ¡Ilustrada ateació no solanos
tire la importancia i urgineis
mateixa, 5106
fet ,veri
aconhortador d'ésser l'expressió
nimm dels mis genuina representara
l'agricultura i la indústria no sch
questa regió sinó de les altres
tanto regions representades o
des als acords de l'esmentada
Idea sotmesos a la consideració
lució del Govern. El saluda
' sament Alfons Safe, president
Mancemunitat."
El senyor comte de %oh ha
mis el seglient:
'Exent Sr. president del
militar.-Madrid.-M'adhereise
conclusiona acordades en l'A
¿'abano d'ahir al Foment Nacional
isser expressió uninime d'amest
productor.-El conde de Figols,
dent de la Diputació."
•

pel

Entrada aliare
-----PROCEDIMENT ORIGINAL DE
PAGAR ELS SERVEIS PUBLICS Un subjecte, original tanmateix, va
picar de mann al vigilant del carrer
de Gires, i en acudir el sollícit vigilant Ii pregä cortesament que li abrís
una nona. L'etnpleat públie, molt diligcnt, serví al ciutadit tea seguir. i
aleshores l'original subjecte Ii pregunti si volia cobrar els seus serveis. Com
i , natural, el vigibet contesta afirmativament, i allavors l'honorable ciutadä, pegant-li un cop de ganivet,
digné: "Aixi pago alS' que velen viPER QUESTIONS FAMIL
brar de mi".
Al carien de Bieambon tenim
micili, ahir es van batallar per
Dr. NONTAAA. Afeccione • la pell I ce.
tions familiars Concepció Sal
MAL Corta Catalanes. 530, ~H., eral.
Calvet, de 32 anys. i el seu
CAIGUDA DESGRACIADA
Migue:. La germana Concepcio
A la casa de socors del districte IV
auxiliada al dispensar] de Santa
ahir feo auxiliada 'Mariana Utrera drona d'erosions a la galta esq
Santiago, de 45 anys per presentar
contusió a la columna vertebral. de
Demaneu al vosee ea
prenastic reservar, acetar produit en
PAPEN DE MIMAR
intentar pujar al trar 'a BarcelonaPoble Nou.
LES ALEGRES ESCENES
•
DOMINICALS
&tole, to céntimo per tot una
Abano d'ahir. a les once del vespre,
el cambrer del vaixell "Conte GuiUN TE EN HONOR DELS
Iré" segurament hacia begut unes coMARINERS BRITANICS
de
massa,
car
anava
amidant
el
pes
carrer de banda a banda. Al cap d'aEls caps de l'esquadreta britania
vall perdi l'equilibri fati auxiliar cenada al mostee port varen acuda
al dispensad d'una ferida contusa al
a la tarda al Palas de la Gere
has.
on ioren ohsequiats amb un te taz
- En Francesa Zamora ahir !a
senyors Sala i cornee de Fíe
marinada fati recollb de la via púquals, segons resa una nota of
blica hconduit al dispensad perque pmlaurada a la Prem,a. pagaven les
sentava símptomes gretts d'alcoholismc
peses a mitges-havien disposat
i gran excitació nerviosa, calen: po2
honorar-los.
sar-li la camisa de torea.
Tambo hi assisti el cònsol 'Madi
la Gran Bretanya, Mr. Sarell, i
rents dueles de ?a colòoia b
Les autoritats també havien esta
vitedcs.
VENEDOR
AMBULANT
QUE
UN
Durant l'acta la Banda de la
ES RESELLA
de Carnal, dirigida pe; meare
El venedor ambulant d'estilogratihert. exenta diferents can
ques i llapis Ezequiel Vitorin Martíentre les quals l'Himne nacional
nez anava pel carrer de Sadurni, ac- i la Marxa reial manyola.
tuant Hiurement serie permís. La seva
Va aterir el te el senyar Sala.
indústria no dóna per mis. i és per dant el enlate de Fighols, el e
aixó que, en requerir • lo un gairdir
de l'esquadreta, Mr. Wood, i el
peraue es retires amb els seas farcelis,
Mr. Satell.
inshas4rial va rehelfar-se contra
Altans de tacte els invitan vis
ks exigències del guardia. fino a tal
les dependincies del Pa:au. e
extrem que l'utba co vejé obligat a
demanar auxili a una parella de se: nint-se especialment en la secci6
Caries maritimes de l'Institut d
gut etat.
dis Catalans.
PARAIGOES CARDOS

LASIC

ARA

Portaferrlesa, 10

I Tapieques i

UNA DONA FERIDA
u A la casa de socors del canee de
Barbarà ahir fou auxiliada Maria Sal val Tous, de 77 anys. que viu a la
Diagonal. núm. 77, per presentar fractura de l'húmer esquerre. de prstnós(id greu. produida en ésser atropellada per l'auto-camió de la Companyia General d'Automòbils núm. 4049.
ELS ACORDS DE FOMENT

Heu's aquí el text del telegrama referent als acords de l'Assemblea del
Foment, del qual vareen assabentar els
neetres lecters, cursat pel senyor Sala
al cap del Directori:
"Faena Sr. president del Directori.
-Madrid.- Completament identificat
amb les conclusions acordades abans

Puré

MODERES
*do els !Malora del máll

LA BUG
SUBSTITI
ELS SE
INCONVENIENTS.
"C. P. A.", Valencia,

228,

celona.
ValLoa fins per a aigna a
set ffl'80 dotzena. i a pes,
3 per a vi. solo els podreu
prar tan barats a les cris
riss Unís INglada. Rambla
les Flors, 8. i Ronda de Saal
toni, 5.

FAMOLENCS
La guirdia urbana abans d'ahír el
vespre va recollir de la via pública a
Gervasi Manea. Alonso i el seu tia
4anuel, estesos a terra.
En Esser ccaduits al dispensari, ef
ser diagnostica que palien tam.
La Junta directiva del Cerca d'Ultramaras. Queviures i Similars
quedat constituida en a sefuent forme:
, Presidan, Datna Ceruma Matad:
vice-preddent, C. Setés Carteada,
secretari, Armad lime Vise; vicie.:

LAVABOS-BANYER
ESCALFADORS
BIDETS•DUTXILB.
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peclaraciens de Zi- Els Wats sociables' del Clyde no es- Coeli iÌiiìii ii ElC. Perits bel les. lrifilS líeles rebek e
oviev en el Come'
tan confines zinb l'actuació
Amad die iirecks
del projecte de Banc alegue:- Veracruz, tireldi
M'Ata del partit
de Mudad
iloorth ::
d'emissit-or
tus al tara gr ir
Comlnist3
de saque PROXIMES DECLARACIONS. POLITIQUES DEL
L'ENTREVISTA ENTRE M. POINCARE I VON
KIJ gS
.

Comuhiquen de
Londre s, es.
que el senyor Zinoviev, da-

CAP DEL GOVERN -:- LA SITUACIO SOCIAL.
LES RELACIONS ,A11113 RUMIA -:- ELtli CONSERVADORS

rot el Consell executiu del bartit
c,;e 0 ista, ha insistit respecte la newaitat de seguir la táctica implanLondres, te—Els diario dines gen
0 per henil, és a dir, collaborar
es probable que els diputes de la reinb in pagesos i empresonar
nrase,is res i socialistes revolucio. sida de Clyde presentaran esmenes SUS.
eeptibles de pzoduir perjudicis al Gotina.
El Comité aprovi una comunica-

ordenant a les diverses branques
entuéstcs que cessin en llurs que j observin la més estricta die una de partit.—Havas.
Es CREU QUE AVIAT S'ENl'AVIARAN NEGOCIACIONS
ENTRE HL VATICÀ I EL GOVERN DE MOSCOU PER REFRENDRE LES RELACIONS
Reina, te.—Segons els diaris, es
mu que el Vatici entaularä aviat
ngociacions arnb el fi de restablir
relaciona normals amb el Govern de
i que durant l'any actual
MOSCO U
t ut ,.arà restablerta la nunciatura a
Íes:mentada capital i Tambaixada
r:51a al Vaticis
Probablement aquestes represennääns diplomàtiques no quedaran
e:ablertes fine després de la visita
pi Taitxerin projecta realitzar pel
¡CM a

Roma.
Ala cercles vaticanistes s'anuncia
ambé la conclusió d'un concordat
gá Baviera.— }lavas.

ELS MOVIMENTS ANTESOV1ETICS

Londres, u.—Comuniquen de Rip al `Times' que han ocorregut
eordres antisoviétics al Cäucas,
Ilásia blanca, Turquestan, Siberia i
Tnania.—Havas.

EL SENTOR ORLANDO FIGUISRA A LES LEISTES MINISTERIALS
Mili. ir. — Ele grups democráticocánoms han determinat prendre part
e lea pròximes eleccions. presentant

listes per a les minorien — Havas.
Rema, 11. — El "Giornale
dläiia" diu que ha quedat
tualment concertat un acord
entre el govern del senyor *aasýlrnii el senyor Orlando, en
virtut del qual, aquest senyor
figuran ä en la Mista ministerial per a les prb:rmes eleccions
le g le lative 5.--Has as ;

vernesi aguces• persistan: ea les sena
ttedencies moderadores—Manta.
UNES PROXIMES DECLARACIONS DE SIR- MACDONALD
Londres, sz.—E1 Carretel Wedlw004,
canceller del ducat de Lancaster ha
afirmas que el senyor Mucelonald ¡ara al Parlament Mapa:tanta declaraalcas respecte la rcconstituei6 d'Europa. atur hagas i reconstrucci6 de vivendes, afegint que el Govern laborista vellari per l'equiLbri del pres.
supost.
Fe tren que el senyor Maedenald

renunciarä a tracar les grane linies de
la seva politice i que el gen discurs
es limitará a glossar el missatge de
la Corona, interpretant-lo en sentit
favorable als laboristes.—Havas.

EL CONSELL DE GABINET S'A_TORNA PER A AVUI
Londres, 11.—El Consell de Gabingt
que havia de tenir lloc avui, Osa ajorcas per a demi.
El senyor Macdonald exposari
rents punta relatius a la seva política.
—Hayas.
MAGDONALD CONFERENCIA
AMB EL REI
Londres, 11. — Ramsay Macdonald ha celehrat aquesta tarda una entrevista amb el rel.—
Bayas.
EL COMTE DE SAINT AULA/RE CONFERENCIA AMB MACDONALD
Londres, 11. — L'ambaizador de França a aquesta capital. comte de Saint Aula:re, celebrarà aquest metí, a dos
quarts d'una, una conferència
amb el cap del Govern i ministre d'Afers estrangera, senyor
efacdonald.—Havas.
NOMENAMENT D'ENCARREGAT D'AFERS BRITANICS A
RUSSIA
Londres, II. — El senyor

PRESERYEU-10S, .
CUIDE U -YOS
Respiradas emanaciem mendigas &kg

PASTILLES
VALDA
per
sobre lee
obran

les queda

directament

Inbaleclo

VIES RESPIRATORIS
La seva antisepsia volatll comba( energleament
Relredats, Ha( de Cali, Grippe, Bronquitis, etc. etc.

es,

Tinueu sempre a la ma una CIMA de

ASTILLES VALDA
VERITABLES

PROCUREU-VOS-LES SENSE DEMORA,
urró sobre tot, REFUSEU SENiE COMPTEHPLACIONS,
• les Pastilles qu 113 ofereixin a La manada
i al preu d'uns <piaras ceratims.

Les tals no son mes que imitacions.
SU PODIO; ESTAR CERTS DE TENIII

Les Veritables Pagines VALlik
et no les compren en CAIXLS
amb el nom
• ats taus 1 mas
rasuro torran.

R. II. Modgson ha estat nomenat encarregat d'Afea) brItinte
a Reselle—Hayas.
LA REUNIO DEL PARTIT CONSERVADOR -:- MR. BALDW1N
REELEGIT
Londres, 11.—Es calcula en
set oeste el nombre de conservadora que assistiren aquesta
tarda a la reunió del partit conservador.
Entre elle hi ha 500 membree de la Cambra dele Lords i
de la Cambra dele Comuna.
El senyor Paldwin ha estat
reelegit cap del parla, per unanimitate—Havas.
EL COMITE PROVINCIAL DEL
PARTIT CrINSERVADOR DE
LANCASTER CENSURA MISTER BALDW1N
Manxester, 11.—La secoi6
provincial del partit conservador de Lancäster, reunida sota
la presidencia de Lord Derby,
ha aprovat una resolució reclamant el proteccionisme i
censurant la premura ainb que
Mr. Baldwin conßultä el pala
respecte de tan, important assupapte.—Havas.
LA VAGA DE MINAIRES DELS
DOCKS CONTINUA IGUAL
Londres, te—Durant una reuni6
entre patrona i minaires dele docks
aquests han rebutjat l'oferiment
quells limitant a un xílling l'augment
de Ilur jornal i a iniciar una ene:esta encaminada a examinar la conveniencia de començar un trebae regular.
No s'ha eres cap acord relees a
la represa del" treballs.—Havas.
UNA ALTRA VAGA
Londres, 11.—Per causa de la diemimad() de salaria en els torras de
nit han deixat de treballar ano obrera
de la Unib de mecánica als Docks
de Sothanipton.—Havas.
ESPIONATGE A ANGLATERRA
Parle, 11. — Comuniquen de
Londres als peribdies que la policia anglesa vigila estretament
determinats Individus sospltonOS d'espionatge. — Mayas.
PELEGRINACIO A TERRA
SANTA
Lendres, 10 . — El die 19 de
Partual ha de marrar d'aquesta
capital, amb direoció a Terra
Santa, una pelegrinaci6 organitnada per l'Associacie Catòlica,
davant de la qual hi anirà el
cardenal Bourne. arquebisbe de
Westminster, 1 recorrere detingudament els liante Lloes.
Ets pelegrins pasearan per
Parle, i marearan a Marsella. on s'embarcaran.
En efectuar el verter' de tornada. palmaran per Roma. —
Navas.
INCEND1 NOU MORTS 1
VINT FERITS
París, 11. — Comuniquen de
Rookville (Long !stand) als periódica, que alta incendtat una
casa, havent resultat mortes
nou persones i greument ferldes vint.—liavas.
ALLAUS DE NEU A AUSTRIA
CINQUANTA MORTS
Londres, te—Al "Times" li comuniquen de Viena que a consenieneia
d'unes allane de neu han mort ci n quanta persones.—Havas.

t. ,

Parle, 11. — La Cimbra, despala d'aprovar la totalitat de
l'artiele segon del projecto per
realitzar economías 1 orear nomi ron! d'ingrite, ha rebutjat
dues camones comunistes demanant que els beneficia esas.dalos°. reata-sale durant la
eran guerra per diverses cases
importante industrial", comerdale i l'enceren, eiguln raemita per una Comissió formada
d'ex-combatents, i l'import d'aqueste beneficia siguin ingressats en una Catea destinada a
assegurar les pensione de les
elote:neo de la gran guerra.
Per 338 vote contra 195 s'ha
acordat que la discusei6 cantenui demä al watt. — Hayas.
Parle, ti. — La Cambra dele
Diputats ha rebutjat, per 360
vote contra 182, una esmena
presentada pel dipteat socialista Povler Lapierre, demanant
la supressió de l'articlo segon
del projecte fiscal que prohibeix
la creaci6 de nous empleus 1 el
reclutament de personal per ale
sereeis de l'Esest.
En eiuser posada a enhiele
l'esmente que atabas:a de editereit el senyor filtern. el president
del Consell plantelä la qüeette
sie eonfianea en contra. — Haya!.
LA PRODUCCIO DE TARONGES
1 MANDARINES A L'ALGERIA

HOESCH NOVES INFORMACIONS SENSACIONALS -:- LA QÜESTIO DEL PALATINAT LES
ELECCIONS
Berlín (oficial), lo. — El primer
Comise de técnica que presideix el
general Dawes, ha fixat ele Punta ab'
bressortints del ola que el Cemitä
te la intenci6 d Pronos« Per tal
que sigui creas un non Baste d'en'aseó or, el goal reemplaçarts pela
bitllets que anees els que ara estan en circulació del Baue de elmperi i del Sane renda.
Tate els teCniCill COM el director
del asee de /Impele mayor Schacht
Sanen la inseressi6 decidida que l'execució d'adest projecte constituida l'etapa mis important del ami
empres per estabilitzar la moneda
alemanya i equilibbrar el pressupost
del Reich.

El Comitè momeare a la Comissi6 de Reparacions que realitzi
tense demora el pla proposat
vas.
LA INICIATIVA DE SCHACI1T
PeAs, ti —Al Echo de París li
comuniquen de Berlin que el director del Banc de l'Imperi, 'mayor

Schacht té, segons sembla, intenció de començar immediatament a
organitrar el non Sane d'etnissid or,
estant disposat a transformar-lo
eventualment d'aeord ases el pla
dels perita. Aquests deixen al senyor

dent entre ?romea 1 Alemanya.
havent pregat, pel contrari, a
von Hoesch qua remeti per es..
crit i detalladament les propasicions que vol presenar al Gover trances per al que equest
pugui estudiar-les d'una manera especial 1 amb tota cura.—
UNA ALTRA INFORMACIO SENSACIONAL DEL "NEW-YORK
WORLD"
Paria, su. — "1.4 Matin" anunci
qua el periòdic "The New-York
Wertd" que, ceca es recordare, va publicar La poc la interviú de L'oye
George que ha donat Ilse a 1 incident
traquees dies, acaba de publicar tenté im aride respecte ¿sm preais memorindum seeres que complicada el
tornee de Saint Aufaire en el dit ineident, i pretendria que d'amagat del
marques de Curzon—al qual el Foreing
Office no hauria informas de re. —
s'havia organitzat tala entrevista en-

Peinaré i Baldee:e—Hayas.
L'EXISTENCIA DUNA ' MEMORIA SECRETA DE LORD CURZON, S'AFIRMA
Pare, s.—El rerresponsal del "New
York World", a Londres, afirma l'etre

Schacht tota la responaabilitat de la xistència d'una Y-mirla secreta de
Lord Curan.
inieiativa.—Hana.
Parle, 11.—El senyor Rarthe, presiAl ministeri d'Afers estrangers franALTRE COP M. POINCARR NO
dent del Grup de relacione franco- POGUE REME VON MOESCH ces no té cap noticia d'un document
algerines ha continuas les seres neParís, 11.—M. Poineari, Ileu- • que mantingui les alegacions publicagociacions per tal de dcsenrodlar la geramet acatarrat, no va poder des pela diaris americana—Hayas.
producció de taronges i mandarines a rebre ahir Von Hoesch, nomeORLANDO I LA FAMOSA INAlgeria.
nat. com se sep. ambaixador
TERVIU
•
El ministre de l'Interior li ha co- d'Alemanya.—Haves.
Roma, ro.—Orlando ha afermat a
municas que la Companyia P. L. M. L'ENTREVISTA DE POINCARE un redactor de "Il Giornale d'Italia"
ha acordes una atendible reducció en
1 VON HOESCH
que ell no va tenir cap participad('
les tarifes dele transports de taronges
París, 11.—Ieentrevista en- ai la menor noticia de record entre
i mandarines algerines dei de Mar- tre el cap del Govern senyor
sella a París en gran i petisa velo- Poinear6 i Pambaixador ¿'Ale..
citat.
maneta. von Hoesch, ha durat
En co que es refereix a l'eventual tres quarts.
Un
elevaci6 dele drets de Duanes refeDesprés de la presentad() de
rente a atruenes mercederiea, la Co- les cartee 'm'alancees, el senyor
missió que t'ocupa en iso que es re- Poincar6 1 von Hoesch han con-fereix al regim franco-algerii ha versat sobre assumptes de eade
acordat ¿'establir el total de benefi- rector general.
No sembla que l'ambaixador
cie penible, a /a importació algeriana
i espanyola. a llar arroibada als cen- porti propodoions de reglamentres consumidor'. a fi de poder deter- tació precisa i nova.
El senyor Poinear6 no ha
minar d'una manera exacta la diferencia existent alee els productora bandejat la possibilitat de conen el ami( de la vida, eenaciones concurra:1u i (liar la im- tinuar les discussions relatives
reo ado aenyora, al watt
portancia de lea tarifes duaneres que al problema fonamental panLes oreacdons de leo Perseria convenient acordar per a les tafumarlos
coliges i mandarines d'Algeria.
L'empiema aborta pr.p deis Sindien
honor
del
senyor
banquet
Hombigant, oyt Plyor
cate agrícola d'Algèria 1 del servei
comercial francés a Eepanya no ha Poincare i de la nava esposa.
El
president
dee
Consell,
IleuMIPEit a pie . 270 gaga
hito
donas resultats que permetin establir
amb suficient precisan que per la, re- gerarnent acatarrat, s'excusà
„ 415 flax)
„
Lea
ductel6 de les tarifes de transport la d'assistir a darrera hora. Entre
els
corneaseis
hi
havia
el
Flor•mys, evite, Azurea,
mercaderia algeriana soirs competkacia en el mercas trances per la de ministre de Colònies, comte i
Le Trenes lelearnat, /Ofrecomtessa
Perretti
de
la
Raza,
procedencia espanyola.
nde Soporte, Jour de OlolLa Cornissia ,anebe ha enearregat al marques de Torrehermosa, senom1
nyor
Aguirre
de
Cärcel
re, eta, eto.
ministeri de Comen que si gül regle
zeda una enquesta sobre el preu a que broses personalitats del cos de
Oran
amortit
en tota mena
resulten les taronges algerianes i les plometio i del nien partisano,
do marques nacional* I
espanyoles, ¡ixi can el metodes co- aixi com allres personalitate.
Despres del banquet, se beeetrangeres
mercial' empresa Per a llur
Un cop terminada aquesta ecquesta gebre una reunió de carácter
enea
qual
es
canta
i
ha0614 Emes, Oybele, orla Comissió podrá prendre acorde so- Intim,
bre la qüestió de: drets de Duna re- lle, prenent-hi part La Argenmy, Floralla, Cal, Cortés,
tinita, Emili Pujol 1 el senyor
lacionats amb aquest producte—Havas.
Tela, Crusellas, Font, MyCuevas.—Havas.
CONCE,NTRACIO DE GUARDIA
rúrgla, etc.
L'ambaixador d'Espanya
CIVIL A LA FRONTERA ERANCO-ESPANYOLA
na un banquet a Poinearé,
a
ta l
Perpinyà, 11. — Comuniquen
que no ni pot assistir
de Portbou que resmentada població i altres punta de la fronHi assisteix la célebre
tera espanyola han arribat imCASI
"Argentinita"
portante contingente de la
París, 11. — L'ambamador guerdia civil per reforçar, seSaqueas, 29 b
d'Espanya, senyor Qu'eones de gens es diu, la vigancia a PesLeen, ea donar anit paseada un mentada zona—Raras.
dita

Raig

SOL

lee

Vratruz, — Ele irevoludonada ban entrat a aquieta
dotat, ocupe nt altradent Ottsabe i Andel. s.
Ha estat
denle l'egtat
setge.
Slan registe eiguse mes
de saqueig. — . irga.
Paris, 1J. — leeraftert
Nora York als periedies d' apuesta capital tr: • e ls rebele
mexicana han procia.
marcial a Veracruz. -. Tiaras,
•
Wilson i Ckeenceart respecte • ocre
pació de Rheninia, al qual cha retent Lloyd George.—Hans.
LA QUESTIO DEL PALATINAT
ORIGINA DIVISIONS
Dueeeldore 11.—EI Govern
del Reich ha abandonat el projecte de celebrar a Alemanya el
dia 17 de l'actual una festa en
honor del Palatinat, a cauea de
la negativa oposada pol Govern

prussià a participar en tala nianifestacione que podrían refor.
val' els partiti burgesos i de
dreta.
Les agrupacions i sindicats
cristiane i demòcrates Ilitires
han romput oficialment les seves relacione amb Govern de
Berlin, conetituint tres grupa
autònoms - - H aras.
LES PROX/MES ELECCIONS
DEL REICHSTAG
Berlin, 11. — Els diaria anua
cien que les pròximes eleccions
del Reichstag se celebraran el
dia 15 de juny.—Havas.
Berlín, 11. — En lea alecciona erificades a Turingia i
Weimar sembla que part dele
candidats de des esquerres han
estat vencute pels deis partitä
burgesos.
Els comunistes sembra que
se sostenen als distrieles industrials.—Havas.
Berlin, eleccions per a la
Dieta de Turingia iban desenrotllat
sense incidente. Ha res part a la
I votació un noranta per cent dels ins.
crits.—Havas.

JABÓN EN CePOS PARA
LANA Y TEAOS FINOS

LU
LUX quite la suciedad de
los vestidos por su propia
acedes y sin necesidad de
trotados con fuerza LUX
no puede estropear ni el
, tejido uses delicado. Los

No •

1.A UNA

vestidos tenda-in la mis-

ma limpieza y el mismo
aspecto que cuando
nuevos

l'arg i a' de l

Layret

lessereelmasemsrummu
LUX NO PUEDE ESTROPEAR
Ni UNA HEBRA DE SEDA
Te* apealsh Trenes, Co.
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•

e
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_
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les mimes que se celebraran demä, d'ameres, dia 13 del eorrent, de deu a dotze, a la parrbola mejor de Nostra Dona de Betlem, esglímsia parroquial de Sant Miguel del Port
(altar del Sagrament), Nostra Dona de Pompcia (altar del Sagrat Cor), Casa Provincial de Caritat (capella Miraculosa), Catedral de Vich, Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, esglésies parroquials de Sant Miguel d'Olèrdola, Roda i Calas, 1 a la Capita de Sant Salvador de Maníes de Roda, seran aplicades en sufragi de l'Anima de

•L'EXCM. SENYOR

Ea Rómul Bosch i Risilla
que morí el dia 13 de febrer de 1923
(A. C. S.)
Els seus fMs, fills politice, nits, germano politice, nebota„ nebota Midas, casing i faldas tots, ea recordar ah ame andes 1 enteren tan dolorosa pierdas,
ele preguen que el tinguin prestad en San °racione.
. NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
C/
Els Exente 1 Rdent. -somera Cardenat Primat noma,' 1 Cardenal Arquebisbe de Tirarme 1 ele Estems. 1 lee». Sanea Armuelle» de Sevilla 1 Biaba da Maradona 1 VI& ea ignores eesieedir isdalginelm es le terma acceesmaie

,

Es vota la sabina a

l'Orquisea Pan

Casis, proposada per la C. de Cultura
de l'anterior Ajuntamant
LES'ESMENES EXTEMPORANIES DEL SENYOR
VILA TEIXIDO -:- UN MEMBRE DE CULtURA
QUE NO HI VA -:- LA INDIGNACIO DEL SENYOR
ARTIGAS -:- UNA PREGUNTA OPORTUNA DEL
SENYOR CAPARA I L'ARRONÇADA FINAL DEL
SENYOR VILA. LES IDEES COLOSSALS DEL
SENYOR ALOS -:- ELS AFICIONATS
El salb de iesaions, abans de colmenar l'acte de cada dilluns. presentava un aspecte magnífic; els escons
buits, així com la presidencia, tornaven al saló tot respecte senyorivol de
les grans solemnitats. Sols les C011yerses del públic pertorbaven im xic,
no gaire, el silenci ambient, el qual,
per això, no es donava pas massa per
Mentrestant, els senyors regídors, presidits pel tinent coronel senyor Alvarez de la Campa, estaven
confortabkment reunits al despatx de
l'Alcaldia, Iluny de les murmuracions
informatives de Ir. Prernsa.
Es:-attl9119574
Illíyr111

exee

•••n
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explica que totes les despeses estan

eieelat
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A tres quarts de sis menys deu minuts, entra el senyor Alvarez de la
Campa, tot sol, 1 un xic després el
senyor Artigas. Tot seguit el senyor
Tornas es dirigeix al seu escó, no
sense abato fer l'acostumela reverencia en passar per davant del senyor
alcalde. Immediatament, i sense inter-

rupció, s'emplenen els altres escons.
El senyor Vila Teixidó es digna ocupar el sets non,
El senyor Girons, en canvi, sempre
tan assidu, no es presenta.
A les cinc quaranta, i previ el toc
de campana acostumat, comença de
llegir-se l'acta de la sessió anterior i,
en acabar, un cop aprovada. naturalment, es passa tot seguit al
DESPATX OFICIAL
Són llegits diferents i suggestius
oficis i comunicacions, entre els quals
citarem una carta de la senyora
comtessa de Salvatierra agraint
tenció de posar el nom del seu difunt espós a un carrer de la distas;
un telegrama del sots-secretari de
Governació, general Martínez Anido,
donant les grades pel conde] donat
a conseqüència de la mort del general Arlegui, i una comunicació de
l'Excm. Sr. Tranquili Riera, regidor
de la ciutat, renunciant el cärree degut a les seves moltes ocupacions.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA explica que, en efecte, ol
senyor Riera, persona humil i soltera, no pot deixar un sol moment
la botiga.
Els senyors regidors se'n fan perfecte carrec i s'acord a , sentint-ho
mole o almenys bastent, acceptar la
dimissió del senyor Tranquili Riera

anuda.
I es passa a
l'ORDRE DEL DIA
Amb unes lleugeres consideracions
igualitàries del senyor Ales i
unes suficients explicacions del senyor Taylor, són aprovats 112 dictämens de proveinients relatius a
canvis de venda a diferents llocs dels
mercats, fins el número 26, aprovent-los, i els reetants, desestimant-

los.
Per no saber quina tarifa aplicarhi és desestimada una proposició en
la qual un senyor dernana collocar
rellotges lluminosos que havien de
servir a l'ensenis d'entine; de diversos productes, i de llora.
En Regir-se un dictamen de Finances (Pressupostos), sobre els "sobrants de consignació" i Ilur transferencia al capítol de "deficiencies
de consignació", el senyor PAR 'bu
que abans es gastava malt pel que
anava be i por pel que anava malament.
El senyor ALOS pregunta quan
pugen aquestes transferències, i el
senyor PAR li contesta molt amable que 2.1100,000 pessetes, i Ii diu,
pero, que no s'espanti, i li explica
perquè no sla d'espantar, i comerme
a parlar de milions amb evident sa•
tisfacen') de l'orador.
El senyor ALOS, que es borne de
gran educació, vol agrair al senyor
PAR la instrucció rebuda, pere el
senyor PAR el para en sec dient-li
que catan

de desenrotllar tls que es cultiven a!
Cementiri Nou. dcgut a la poca fertilitat del terreny, les grans ¿espeses que
ha ocasionas a l'Ajuntament, que pugen ja a ntig millo de duros i les di 1 icultats per rescabalar-se d'elles. Fa
tot seguit unas/Rasga histeria administrativa de l'assumpte i explica lee
arces gestions per aconseguir la d
dels preus unitaris de les
obres.
El senyor ALÖS pregunta que..és
tot Me() de tants milions pel eementiri, i el senyor PUIGMARTI Ii contesta

conformes, cosa que el

senycr ALOS no s'atreveix ni per
un moment a posar en quarantena,
ni tan sols en dubte.
llegeix un dictamen molt llarg
de Cementiris sobre la necessitat de
centena el moviment de sesees etzl
Nou, sobre la urgencia d'aquesta nemmitat i sobre la conveniencia .jue
œuìsui fent-ho la mateixa aocietat
°Material i Obras, S. A.", sobeos
dasprés que s'ha avingut a rehelear
els preus i altres coses.
In elector PROUBASTA. naturalmagg,. president de la Corniss4, parcadetes:ció, eawt
' des
•

convenientment registrades.
El tinent coronel senyor ALVAREZ
DE LA CAMPA dóna la paraula el
senyor ARTIGAS, que no l'ha ¿emanada, i aquest s'explica i diu que si
es volgués rescindir el contracte amb
la societat "Material i Obres, S. A.",
aquesta posaria segurament un plet, i
a una pregunta del senyor ALOS respon que rinde que es fot fer és processar l'Ajuntament que féu el tonmaese.
.
El senyor ALOS: Que el proces
-sin!
El .senyor ARTIGAS explica aleshores que encara que ell és enendc
d'arrenjaments se n'ha fet un, que es
el qtie es proposa, i despees de tornar a invitar el senyor Ales al processament dc l'antic Consistori i desm'es de troves i patetiques explicacions
del senyor Proubasta, s'aprova el dictamen.
Saprova l'obertura d'un carrer p rovisional aprofitant la riera de VAcarea, que per aquesta riera, la part
urbanitzeda de l'Avinguda del Priricep
d'Astúries i la Riera de Sant Miguel,
serveixi per descongestionar el träfee
del carrer de Salmeron entre la Píenes passe a Cultura, que donara
Roe a un dels debats més edificants
de le temperada.
s
•
Es llegeix un dictamen concedint a
rcrquestra Pan Casals una subvenció
de vint mil pessetes amb eärrec a la
censamació per subvencionar les osquestres de Barcelona, proposició procedent de l'anterior Ajuntament i tot
segtrt s'aixeca el senyor VILA 1 TEIXIDO, que com les aranyes no va a
sessió més que erran ha de fer mal
temps, i després de prodigar molla elogis, massa elogis pel senyor Vila a En
Pau Casals i la seva obra, demana Fajol:emiten perquè les altres -entinas"
musicals puguin tionbci sollicitar subvenció. (El senyor Artiges demana la
paraula.)
El senyor ALOS, que la tema, diu
que hi estä conforme en principi, perque l'Orquestra Pau Casals és una
/ ..•. /
•
,

Continua el senyor Alòs dient que
na Ii sembla bé la subvenció, perqué
vea uns scneors que ja en saben pum
per guanyar-se la vida i que és miflor donar-la abs patita que hin d'estudiar per guanyar-se-la.
El senyor ARTIGAS, que la impaciencia consurneix, s .isixeca i tense
cuidmisme diu al senyor Vila i Teixició que aquestes observacions podre
feries en el si de la Comissió de
Cultura, a la qual pertany. encara que
re, hi vagi rnai des de qué legal:riera
n'Ira perdut la presidencia. Li diu f1I1C
la proposició del senyor Vila no és
mis que per deturar el dictamen.
Critica despees la intervenció del
senyor Alise i explica l'obra cultural
de la Comissió. Diu després que la
Curnissie de Cultura ha de fer coses
que haurien erisser a arree de les
perscnes adimerades de Barcelona.
El senyor VILA I TEIXIDO, mea
vetmell. diu que no acosturnen a terli "mella" les violències del senyor
Artigas.
s
Afegeix el senyor Vila que el senyor Artigas té molt d'interes en que
s'aprovi la propnskió.
El senyor ARTIGAS: Perqué tinc
vergonya.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPAS Prego al senyor Artigas
que no interrompi.
El senyor Vila continua les seves
lamines i el senyor ALOS, en acabar,
s'adhereix en part a les sentirles del
senyor Vila i torna a insistir en la
qüestió deis petits i els gratis, la brutic:a deis carrers i altres coses acos-

tumades.
Diu /pu ei alta > de pesar al costat
d'algú es posa al del senyor Vila, i
quedi damunt la taula 421 dictamen,
.que si s'anuncia maría ha rodno pessetes per donar potser ell es prestaiad. Mi> 8Imit que tal posar un

cedierni ~el »col en *MI mi. be dinen penSolisluer -Id Osa abas' e bi '°)1» IIa den sauloaldo3".

ALCALDE' din qM 441
que ea trama ée que quedi o no damunt la tenla, i «loa la paraula al
mayor Par. El senyor PAR aleshores intenta
arreglar la cosa i diu que li sembla
que el que volia dir el senyor Vila
és que com que per a subvenciona encara queden 20,000 pessetes, aquestes
<Medir' per si algú les inercia, però
que no es poden negar les altres a
un borne que cops En Pau Casals
ha posat en la seva obra tota la
seva vida i tots els seus diners.
El senyor Vila diu que a Barcelona també hi ha altres entitats con/
els Andes de la Música i la Filhar
mònica (la Sinsfenica).
El scnyor ARTIGAS: Que ho demanin.
El senyor ALCALDE diu que si
la proposició es declara urgent que
s'aixequin, i s'aixeca quasi tothom.
El senyor ALOS continua no estant-hi conturme i ho ha de dir i

ha de parlar de les escotes del IX.
El senyor PAR torna a fer gratis
elogis d'En Pau Casals, del que diu
que és l'únic al tirón perque ha suprima tot virtuosisme sotrnetent- se
sempre a l'obra interpretada. Diu
que com Barcelona no ha tingut mai
una orquestra, cal adoptar la d'En
Patt Casals, la qual anirá a l'Olimpiada, i que estem en moments de
Irr constar el carácter nctament català d'un/esta orquestra per destruir
el que sla dit que aquest Ajuntament no mirava a Catalunya, i diu
que no és cert, i demana que es
citin algunes de les coses que s'han
fet sense mirar a Catalunya i a Barcelona.

El senyor VILA TEIXIDO, que
sembla que ha descobert l'ou de
Coltnnb, ja que no les Ameriques
perque ningú no s'ho creuria, diu
trionifalment que slia descobert amb
tota claredat la finalitat del dictamen, que és donar les 20,000 pessetes a l'Orquestra Pau Casals. i prou.
Pregunta amb l'encert caracteristic
en el senyor Teixida, i Vila si En
Pau Casals és l'uni¡ que te signi ficació catalana i si les altres aleshores són mores. Diu que a la Olimpíada podria anar-hi la Banda Municipal.
' •

VI, enea un artja anteripm, es datini la quantitat de k000 pesa/tea,'
fgoo,per a cada Tinincia CAlealdis,
per sufragar les ¿espeses que ,'originin amb motín dels atto de sorteig de minyons i classificació i de,

1. SITUACIO ATMOSFÉRICA n 111EMMAL A
LES 7 DEL MATL (Obstreardons d'Europa. Wad
d'Afriea 1 Mande, rabuda per telegrafie 81111441

.3. ESTA? DEL TEMPS A CATALS
LES 8 DEL MATL (Obeercaeioni de la
Meteorológica Malo:y comunicada per

clareció de soldas,.
El senyor ALOS declara que l'us
de protestar, encara que fent-ho lesiona els sena interesaos. Pea) Me
s'han de sacrificar i vol que tot Saz-

filo):
Les babees pressions de l'occident d'Europa constitueixen actualment dos nucliss, situats l'un a Franca i l'altre al gólf de Lle6, donant lloc a qué el
temps sigui variable a tot Europa, particularment
a la Península ibérica, amb venta forts de Ponent
i pluges a Andalusia. — Hi ha forte maror a totes
le. -batea d'Espanya.

Els efectes de la borrasca general són
Catalunya amb cel núvol, plovisques
venta forts a les provincies de Tarragona
Les auges de les darreres 24 hs0es han estas
rals a tot Catalunya, mes amb poca intensitee
La temperatura mínima ha estas de ro gratis
zero al Ilac Estangento.

celona vegi que estä disposat a portar-se el dinar en un mocadoret.
El senyor CAMPANYA fa observar que no solament són els regidora que han de dinar, sinó els iuncionaris, 110is de la Casa de Caritat,
sergents, etc.
El senyor ARTIGAS diu que ell,
si no li porten menjar, bo o dolent,
no hi anirä.
El senyor ALOS: Si és per evitar
un desertor... (Graos rialles).
El senyor VILA tampoc tui troba be, vol renunciar al dinar per ter
economies i no creient anar desencaminats en pensar que el vol oferir
als Amics de la Música.
El senyor CAMPANYA insisteix
i el senyor ALOS diu que cal que
els que cobren facin el sacrifici perque dl, que no ho fa, esté disposat
a donar el seu,"ovulo".
Finalment s'aprova la proposició.
Una altra del senyors Par, Nfundó
i Molins per tal que atenent a qué
segons nota de la Comptaduria municipalales quantitats lliurades a justificar i pendent encara de resolució
dels justificants, pugen a una xifra
total de 2.922,184'69 pessetes, algunes d'elles proredenis de l'any 1921,
i essent el termini concedit per presentar els documents justificants de
la despesa realitzada el de tres mesos. és evident la negligència que
hi ha hagut en el compliment de
l'esmentada ailigació; i no essent
convenida per a la bona marxa de
la Hisenda municipal que continui
tal estat de coses, el Consistori
acordi:
I.—Que es concedeixi un termini
de tres nietos, a comptar de la data
de la notificarle) a roto els senyors
que correspongui per tal que procedeixin a la presentaciO dels justificants corresponents a les quantitats
que varen rebre, la presentació dels
quals es farä clavara la Comissió de
Govern;

El senyor VILA s'indigna, es congeetiona i hi ha un moment que temem seriosament pel Cementiri Nou.
Pregunta si la Banda Municipal fa
riure i demana que les subvencione
es concedeixin a totes les orquestres,
cosa que ell presenta ceno a esmena.
El senyor CAMP ii din que això
hauria pogut presentar-ho a la Comissió i no venir ara a entorpir la
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II.—Que per la Comptaduria municipal es notifiqui el precedent extrem, recordara a cada un dels interessats les quantitats i conceptes
que li interessin;
III. Que passats tres mesos, l'Ajuntament procedeixi a reclamar com
millor en drct lii hagués lloc la de%:in:
c.d si:6 de les quantitats no justifi-

1V.—Que per les Comissions competents s'estudii amb tota urgencia
tasca del Consisten.
E! senyor PILA (ja hi torna a és- el procediment per deixar reduits a
ser) rectifica i parla pela i parla ue mínimum eis lliuraments de
(paraules, paraules i paraules) per dir quantitats a justificar en els serveis
que ningú no ha de fer-ne res de com a ¿arree de cadascuna d'aquelles.
empra cl seu temps, que si no va a
El seneor PAR l'explica i s'aproCultura es peroné te feirees més
va sense debat.
portants (o mee agradoses).
Una altea dele senyors Par, MunEl senyor CAMP lamenta hacer de i Medias: Perquè per haver dedels
llums
del
sehagut de prescindir
mostrat la práctica els inconvenients
nyor Polonius, no, del senyor Vila i que es deriven del sistema de fer alTeixidé.
guna comissie municipal d'una maEs •legeix l'esmena, i el senyor
nera regular i constant pagamtnts
VILA tja patiren) Id terna.
amb quantitats per justificar, s'atoeEl senyor CAMP de mana que passi di: 1.—Amb referencia a l'acord pres
a la Cotnissió pesque és ' allí on s'ha
per l'anterior Ajuntament de lliurar
de discutir. Aleshores s'arma un cmal president de la Comissió de Culbelic que ningú sap qué es té clè distura per aplicar a diverses partiOes
cutir, que s'Ira (raposear ni qué ha de del pressupost, arnb obligació de
passar a la Comissió. Finalment es justificar ¿espeses, 44.600 pessetes
posen d'acord que l'esmena pot anar a cada un dels mesos des de l'abril al
Cultura, i Ora de votar si es conce- desernbre de 1923, tots dos Melosos,
deix o no la subvenció a lOrquestra
i gener i fehrer del 1924, això és, un
Pan Casals.
total de 446.000 pessetes, de les
El scnyor ALOS : Aixi van per gneis pagat fins ara els set
terra els ineus projectes? .
primers mesos esmentats, i no badea presentas do presidents de la
Ii
explica
que
ALCALDE
El senyor
dita Comissió els corresponents jusno es poden fer les transferències que tificants, seis apliquin els acords
ell voldria i que les 40, 000 pessetes són
presos en l'anterior proposició, de
per a orquestres.
la qual s'he donat comete i que Ira
El senyor ALOS (llegeix) pregunta aprovat el Consistor i , entenent-se
ti En Pau Casals és l'únic que s'llà
eue aquelles partides consignades
secriiicat en "aras". etc., etc.. i acabd per a ¿espeses que no haght tingut
lamentara i donara "plácemes".
efecte hauran de reingressar a la
El senyor VILA voldria que se sub- Caixa municipal. 2. — Que es continuï
venderlas le Banda Municipal, i el se- pagara per mitjà del sistema estanyor PAR troba que no es pot sub- tua per l'acord amunt dit, les desvci:eionar el que ja c, paga.
peses de manutenció i viatges fins
El senyor ALOS diu que tothom
a l'expiració del pressupost actual,
se secriiica i que si En Pau Casals
això 15, el 31 de marpróxim, i que
secrificat mis no té dret raes que a
a tan tptar del primer d'abril s'enl'admireció.
tdirri l'estneatat acord per finiquiTorna a haver-hi un altre embolic, tar, i la Comissió de Cultura ateni quan es va a ente l'esmena del seeo,' les esenentades obligacions, en
mete Viai el senyor CAPARO pregun- quant enterigui del seu duere contita sob:adarnen al senyor Vil si els nuar-les, per nütjä de contractes
Andes de le Música tenen orquestra aludí economats, etc., directatnent sao no.
tisfets per aquest Ajuntament seEl seuyor VILA es prou "fiero" i guint el sistema normal i regular de
diu que per una qüestió d'ordre
pagament s , i quedant. per consepor enumerar, que el que s'Ira de fcr grieta, suprimida la Caixa especial
ara és votar.
de Cultura. (Aprovada).
El senyor CAPARO: Anear a voDesprés d'un debía que no ho setar den mil pessetes per una entitat ria si d senyor Vila Teixidó hi inque no se sap si té orques-Ja.
tensé, perque el senyor Vila fins
El senyor VILA, mes a fiero" que quan hi está conforme sembla que
mai. torna a presentar la qüestió d'orno lio estigui, s'aprova amb una pedre i fins demana la lectura del r e .
rita pregunta del scnyor Banque (el
gemida, peru al sedyor ALVAREZ senyor Manqué, com diu el senyor
DE LA CAMPA din que es tan im- Artiges) el qual, en fer-la, es torna
portara Ir pregunta del senyor Capa- yermen com un toinäquet.
ró que no es pot (Idear d'atendre. InUna altra dels scnyors Par, Mutevital el senyor VILA a contestar, amb ele i Molius: per tal que essent imcandorós,
mes
amable,
sisee
somrís
el
minera le publicació de la nova Bei
mis pur diu: "No fine cap inconve- d'adininistració local. es procedeixi a
nient que pa ,si a la Comissie".
l'estudi de la reforma i nrodernitzaI pass:: a la Comissió.
ció de les Ordenances municipals,
Tot seguís es vote la subvenció a
nomenant-se una ponencia que s'asl'Orquestra Pau Casals, i el senyor
sessori amb aquella organisznes muAlós demana que consti el seu vot en
nicipals i entitats de fora del Mucontra.
nicipi que cregui convenient. L'es4
I consta, naturahnent.
mentada ponència entendrä en tots
els assumptes tractats en les vigente
PROPOSICIONS
ordenances, excepte en els compreUna dela atinyora García. Sama* sor en J'anide quart, que ei releReggs, Amargó% Pronbaltts, Par, nte a edificado,• 1 qbe s'estan a>
Campanyil, Camp i %lime per- tudi gmt Dele arattlteetes, iota la di-
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3. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera
Altitud, metres:
25 0 , 500.
Direcció:
WNW., NW.

Iliure, a les g del mas):.

sa

deu

Velocitat ni. per segon:
Plafó de núvols, a 898 metres. Nimbus.
• •
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVER8ITAT DE BARCELONA
Hores d'observació: 7, 13 i rEl hores
Baribmetfe a zero i al nivell de la mar: 742'2. 7 444, — Termòmetre sec: 9'1, 12, 12'2. — Ters
mbmetre humit: 6, 7'7, 75. — Humitat (centessime s de saturació): 59, 5 0, 46. — Direcció del vent:
NNW., NW., NW. — Velocitat del vent en metr es per segon: 12, 7, ti. — Estat del cel: quasi tapat,
quasi serè. — Classe de núvols: strats-dimuls, alts- stress; cirrus-alts-strats; strats-cirrus.
Temperatures extremes a l'ombra
— Mínima: 8'1.
Minima zur ran de terra: 76. — Oscillació termométrica: s. —
Mäxima:
Temperatura mitja: mf. — Precipitaelb aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores
dia de la data: inapreciable. — Recorregut del vent en igual temps: 756 quilinnetres.

receló del cap dels Set -veis Técnico
d'aquest Municipi.
El senyor PAR, com de costum l'explica.

Com que tothom calla, el senyor
ALOS diu:. "Pido la palabra para...

decir algo".
El senyor ALCALDE: Sobre la
proposició?
El senyor ALOS: Ah! Es una
proposició?
El senyor ALCALDE proposa q ¡ e
passi a la Comissió de Govern.
PRECS I PREGUNTES
El senyor CAMP proposa que consti
en acta el sentiment del Consistori per
la mort de la sena-ora vidua de Guarro, que regalé un eckfici per a escoles.
S'acorda que consti en acta.
El senyor ALOS parla de les escembraries i Ilegeht una llega relació
parlant dels vells de les brigades i esperan un projecte de reforma d'aques tes.

El senyor ALOS, ¿espada d'ésser
contestat, diu que va a lar una "proposició ideal" (admiracie) per contrasterrar" el tifus.
De les dues "colossals idees" l'una
és elevar l'aigua del mar fins el Tibidabo "para hacer descargas sucesivas
en lapsos convenientes en las cloacas".
El segon és mis colossal i consisteix en el desviament del Llobregat
per fer-lo anar a parar a un gran
dipòsit.

Pregunta que s'ha iet de la seva
petició i l'alcalde li contesta que ja
se li comunicará per escrit (en el
desnata ordinari hi hada un dictamen de Cultura denegant la petició,
però està prohibit dialogar-hie
Després de parlar Ilarga estona,
s'atura i el senyor Alvarez li pregunta si ha acabat; ell contesta que
espera la resposta; el senyor Alvarez de la Campa insisteix, i finalment, el senyor Estere sen va, des-

pees de Regir uns reglamente.

El senyor Rafel ?tletger no es
presenta.
UNA COMUNICACIO DEL

FOMENT
El senyor • alcalde comunica aleshores que hi ha una comunicad() urgent del Foment del Treball Nacional demanant que per telègraf s'adhereixi l'Ajuntainnet a la demanda
de dernincia del tractat comercial
amb França. Es Regida la comunicació i unes conclusions i en acabat
el senyor Alvarez de la Campa pregunta si s'acorda adherir-s'hi, cesa
que es fa (acordar-ho almenys)
dos quarts i cinc de nou.
Un segon més tard la campaneta dringa alegrement, bo i aixecant
la sesüó.

La Musica

El senyor ALCALDE la llegir Vasticle 41 del Reglament i diu que si
el senyor Ales li hagués explicar el
' TEATRE ELDORADO.—Orseu projecte en poques pat'aules l'hauria convençut del que calia.
questra Simfbnica
li '
El senyor ALOS Ii prega que
't
contestas
El
programa de la tercera
hauria
li
el
que
contesai
el senyor Alcalde diu que no hauria "matinée" de la Simfbniea, ceconsultat a les comissions tecniques, lebrada diumenge passat, oferi
però que li sembla que les clavegue- igual interés que els dé Ns
res que ara hi ha, que no n'hi han, dues anteriors. Ultra alguns
no resistirien la pressió de l'aigua de fragments die "Parsifal" i el
"Seherzo",Ile Dekan; -L'aprela mar.
El senyor ALOS proposa aleshores nent de bruixot", Ist figurava
clavegueel "Seplet", de Beethoven, tra.
que simultániament ti jachi
20, l'anunei del qual atragué
res i el desviament del Llobregat.
El senyor PAR pregunta al senyor bona part de l'autlilori que ornAlcalde quants bojos hi ha a Sent Boi plia el teatre.
Aquesta obra fou executada
i guants al Parc. i el senyor AWarez li contesta. Resulta que en total per l'orgitestra de corda i els
•
solistes senyors Vives . (elarin'hi ha 679.
; Goyens (fagot), i Bonedl
El senyor ALOS: I foral
tots
(trompa), aconseguint-se una
• El senyor ALCALDE diu que
són a arree de l'Ajuntament i que interpretad() ben aceeptable. El
mestre Lato-ole e Grignon i
aquest no n'hauria de pagar cap per
tal com hauria créssete la Diputad& els seas músico ene van saber
Diu que es gestionará que cada pro- transmetre l'amable optimisme
vincia s'emporti els seus, ja que n'hi que transpúa aquesta 'luminosa 'pagina. en la qual la joid
ha de molts llocs.
El senyor PROUBASTA explica de vitme es cantada ingenuaque
si
ment amb graela mozartiana.
els abusos de la bogeria i diu
no s'haguessin tallat, tots els bojos Perú hauriern preferit sentirque
ja
Sant
Boi,
la en la seca forma original,
d'Espanya serien a
fins i tot se n'importaven de Franea. pels set instruments soilistes,
oferiJets
parla
PAR
ear la interveneni d'una massa
El senyor
mento que clan fet per portar aigua d'execulants ,substituint (As
a Barcelona i diu que es donaran to- quatre iustruments ¿'are ( vio viola, violoncel i contrabaix)
ses les facilitats, però cap pesseta, i
que es podria nomenar tina comissió sembla falsejar el caraeter de
mixta per obrir un concurs.
l'obra, i, a Inés a més, dificulta extraordinàriament jusELS AFICIONATS
tesa i elaredat de l'execueid.
El senyor Rafael Mur Sans no es
Els sis temps de que es conspresenta.
pira foren aplaudits ami) entuEL SENYOR DANIEL MULNER siasme i bague de bisar-se el
Parla en català i d'una multa de
rzo".
eent pessetes, que troba injustiflcada, - Seise
Foil ilion celebrada la tasirnposada per manca de reformes a ca excellent dels tres soltstes
unes cases de la Barceloneta. els pi- esmentats senyors Vives, Gonomés quinze
loe de les quals Pa g uen
xens i Bonell.
pessetes de Iloguer
Els tres fragrnents de "ParSENYOR
VICENS
ESTEVE
EL
sifal": Preludi, Ei jarclf de
(reprise)
Klingsor 1 Ebefs del Divendres
Es un senyor cine volia establir en- Sant, es reberen amb unanimo
el corleen
coles en ple cauce; Paria amb mä- aprovació i finalitza
en e ,qua
Dukne,
poema de Paul
coliadettnle. amb
et eonegut
senbsevemnodueretuusitubnlctm
mdranai, ani
ca
asea e
II t asca
I
el dia de la Simfimies no • fou aplaudida
pitim si san Colmenar
«e
aum
resuena.
U....12)55.62
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En el programa del pena

concert veiérem anunciadaltse
gana audició de la "Simlonieta-, de Rimski-Korsakow, que
tant d'èxit assoli quan fou.donada a conèixer. Es oportuna
la represa.

AMICS DE- LA MUSICA
Alexandre Barowsky. el famás pianista tetó, la presentació del qual l'any passat coas
titui un dele millors concera
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de la eurs d'aquesta Associaei
actuará novament als :trines
la Muslim el dia II, del'presen

mes.
Les sueerbes qualitats
l'art de Wirowsky, que ultra 1

seriositat

d'interpretaenl,

una espléndida sonoritat, hellt
ment matisada, pudran mas
féstar-se a bastatnent en
programa que ofereix en el sea
recital deis Amics de la Resica, al qual seguiran uns dies
després les dues esperades sessions de quartets, a earrec
l'erren ovacionat Quatuor
Arte, de Brussekles.
TRES EMINENTS ARTISTES

ERANCESOS
Aviat, tal vegada dintre pocs dia
visuarati la nostra ciutat, per fe r -na
connixer Ilur art refinat, tres note
bles artistes francesos. dos dele
molt joves, pece el talent dels
rhan consagras els pública enseres
Es tracta d'En Marins i Robet
Casadesús, violinista i pianiste. re
pectivament, i Maurice Marecnd
violoncellista.
Per als que estar% al corrent dd
que passa en el món artistic, el Con
dele Casedeses no es desconesta
ce 5 6n ja una munid d'artistes
que la familia compta entre eis ten

:siembres:-

Henri Casadesus. fundador de 4
"Societé d'instruments AnMeras" (on ell toca cenit ningi
Inés la -vitda d'amor") i és
més a més molt talentós Mine
tor d'orquestra. torea conegut
apreeint a Nord América.
Un dols germans tasados
mort heroicament durant
guerra. fou entinen' violonce llista i forma par l durant mota
anys del Mebre quartet Capti
Dones d'aguaste familia d'ar
listes sera també En Mbrius C
sadeSús. violinista, i En Robe
asadessis. pianista formidabl
de niusiealitat tan rernareab
que malgrat la sena jovene.
fet S'interprete indispensn
ble deis grasas compositors me
derns, En Mamut Ravel per ea
dgvant
.Tots els públies dels con
centres musicals el proelam
un dels pianistes més interel
sants dc l'ispoea que som.
Ed Mattriei Maroeltal és t
conogat ovni din el primer vi
loneellista franebs. El ten (alee
musieal, segons o pin i ó d'un i1
lustre nuisie franes, té mol:
punts de semblanca arnb el no
Ire Pau asals: aquest és seltz'
ramént el seu millar elogi.
Desitgens que sigui un fet
que aviat poguern apreciar
mbrits artístics d'aquests t
música francesos.

nommonn
AQUEST NUMERO
HA PASSAI PER LA C
SUR A MILITAR
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CATALLINYA
SABADELL •
p carrera amb num Lea codeCaa ocies del doctor Careen.
rotures : L'estació del trazarla
Vea nova Reta de telefona
e.
segaint l'exemple dele altres earwagnificament ennumenats, el
t er de Sant Fetal ha fet instaliar
meras iocus elèctrics, que el fan
„a n senyor carrer.
- Entre les joventuts sabadeasases hi ha una veritable espectape( poder sentir les conferencies
datinades als joven que donara a la
prentut Catòlica el doctor Carreres
els quatre vinents diumenges,
sitiada.
- En un aparador del carrer del
Tedmear hom ha pogut veure expo,des unes caricatures del dibuixant
¡caricaturista Galan, alguna de les
0,/s mereja ésser remarcada ben
apeciament, per la traça amb que
ieta.
- S'ha Inaugurat a l'estació del
earivia elèctric una ampla acera,
v e va de l'estacin a la carretera de
essent un pas únic per als viati havent quedat d'una vegada
Imb tal millora ben regulat el pas
de vehicles i el de persones, la qual
• fins ara cantes pertorbacions
;aria dut.
- Grades a l'actitud de la Prema de Sabadell, a la qual ens unirem
d'aquestes columnes, i a les ges;en
taus de la "Mútua Fabril", de Teri del cap d ela Central saba5dienca de Telèfons, senyor Ballis. la Companyia de Telefons ha
decidit editar una noca llista d'abouts. que no sigui tan barroera com
que fa poc s'havia repartit.
á nora Ilista s'editarà aquest mave mes de febrer i cal que tots eis
canses que desitgin alguna rectifia que així ho comuniquin a la
Control respectiva.
Assabentats pel senyor Balcells, el
ngnissim administrador de la Cenrd sabadellenca que tots els abouts que desitgin figurar en la Insta
teleions arnb l'adreça i cognom
utrits en la nostra llengua seran
:tesos. preguem i recomanem a tots
els nostres amics que s'afanyin a
demanar-ho per escrit , puix amb
aueixa mica d'esfore aconseguirem
gue la Insta nava d'abonats surti
gairebé en la sera totalitat escrita
en la costra estimada llengua cataloca.

SANT FELIU DE GUIXOLS

Diverses noticies
Duran; el passat mes de gener va
'tentar l'Ajuntament, per arbitris,
24.83567 pessetes.
- En el mateix mes foren sacrifines a l'escorxador municipal 782
xais i cabras, 43 bedelles i 105
parca amb un total de 24,620 qua

- Dimecres, assistint a uns fuerais d'un seu parent, va morir
é btadament el vei d'aquesta ciutat
En Francesc Roca Vendrell. de 62
any.s, paleta.
- El mateix dia intent i suicidare, per segona vegada, tirant-se al
am del seu domicili. Caim6, 78, Na
laza Anglada Simón, de 70 anys,
sa:ua.

- Aquesta semana ha tancat les
leves portes la important raes social
'Vidua de Cosp. Villa i Companyia".
uedant amb tal motiu bon notnbre
écbrers parats.
- Dijous, al Sala Goula, la sodecae "Joventut Ganxona" celebra
• dels seas acostumats balls de
amparada carnavalesca.
- En Ricard Castella Badia ha
tétmes a l'aprovació del Consistoe. un pla parcellari d'urbanització
deis terrenys de Calasanz, amb mona d'haver de travesear aquell
el ramal de via que unirla l'estació
del tren de Guiaras a Girona amb
el i.o,tre port.

VALLS
%:n

u.. ,

gràfica

Exposició bibliaAltres noticies

- Dies enrera el delegar goverratiu presidí una reunió d'alcaldes i
se cretaris de gin011 pobles del partit
j udicial de Vil S. L'objecte primerdial era aconseguir que tot el he, lar al consum dels pobles
locatis fes cap a l'escorxa•lor de
Es nomena una ponencia per tal
d'estudiar el projecte.
- Diumenge al migdia fou inaug urada a la Biblioteca Popular leaIonicen bibliográfica vallenca, seise
ta n mena caostentació.
El seu esa ha arribas mis endins
del que es figuraren els organitzadors. Cal fixar-se, solament, que
havia d'estrenar-se el dia ele la Candela i no ho ha estat fins el dia to.
Per mor del gran nombre de docum ents que hom ha aportas.
daquests dies mossèn Antoni
Tomás, organista de la parròquia
de Sant Joan, hi &mara una confer encia sobre la caneó popular local.
- Ha passat a millar vida el fab ateas di teixits de Vilavert residen t a la nostra ciutat En Erantete s,);é i Solé. Tenia 58 anys.
- Tothom sap que el Patronat
d e la Biblioteca Popular el compo»en P e rsones que gaudeixen de molta e stima i reuneixen qualitate intea
at aseis ele alt grau.
dao !roen s'ha assabentat que ha
"ta t designas per formar-ne part,
cu al a delegat de la Mancomunitat,
di Putat provincial governatiu i instara51 tint0re? ele la •autat En

ballet«.

Bluf i Cacur4.

'

011110NA
Expoelolona a l'Ateneu. Les

obre. de l'estable del Merosdal. :: Una reforma Important.
Alees notio1e4
Ha estat clausurada l'exposició d'aquarellea del pintor senyor Bonnin a l'Ateneu . El senyor Bonniu ha oled una de les
seves obres a la mateixa entitat, i ha destinat dos quadros a
fine benèfics . Els seus anales i
admiradors l'obsequiaran . amb
litt banquet.
L'exposició de quadros a i'oIi esplèndides notes de flora
— del senyor Capdevila, s'ha
iaugurat amb èxit, essent molt
yisitada.•
Darrerament ha estat decorada amb gust exquisit la Biblioteca de l'Ateneu. cada dia 111k3
coneorreguda.

—Estar) molt avanearles les
obres de restauració sie l'esg1n3sin del Mercadal. La Junta ha
recaptat fine ara 66.10350 pessetes, i n'ha esmereades '76,226
amb 63 eintims. havent-hi un
déficit de 10,123'10 possetes.
—Convocats per la Comissid
muniiipal de Foment. dijous,
dia 14. es reuniran els propietarias del carrer de Santa Etagénia, per n'arfar de Eacord
d'empedrar aquesta cia, millora dr molla importància per a
la ciutat.
— Ha estat alliberat el teerefivae_
dan de l'Ajuntament de
ba 1. senyor Pere Mercader. i el
de Corsé.. i els ex -alcaldes de l'e_
ratallada. senyors Llenas i •Tohera, la qual cosa ha produit
veritable satisfacen i han estat
empresonats el hatlle 1 el secretari de Casavells.
—La Junta de Govern dels
Establiments de Beneficencia de
la Mancomunitat de Catalunya
a Girona s'ha ermstituit sota la
preeidencia del senyor Ferran
Casadevall.
_Ha mort la virtuosa senyora Pilar Pérez Xifra, \dcha de
Pons, germana de l'ex-senador
senyor Josep Maria. i de l'exregidor de l'Ajuntament da(tuesta dutat, senyor Narcís Pérez Xifra.
—A Lloret de Mar s'han cele-.
brat els funerals en sufragi de
Ehnima de la respectahl e senvora Joa quima Puigavídua de No rat. d'aquesta ciutat, essent
mol enmorreguts.
propvinent dijous debutarà. al featre Prinelpal, larmant nart de la companyia Cervera-Torrents. la primera acLe

triu senyora Elvira Fremont.

amh "Maria Rosa", del glorie
Guirnera. La maleixa cempanyla
P3 propon representar alees
obres eXePISPR del teatre català.
--nitren d p Flaneras que han
a rribat a aquella dalle guttr.dies eivils. que han estat
trubits• per la frontera: que
l'Associació de Música ha confiat el concert d'acarree mes,
que findra Ilne PI dia 15. a la
notable cantal riet Pilar rtnri. i

que en el partit de rampionat
provincial. grup a entre l'Escala F. C. i l'Olot F. C.. barre a
l'estadi de la Unió Eeporliva
la ca p ital empordanesa. ambrbls
emite-, han empatat a cerda
- - lía mort a Bareetona, després- (Ma y ar - ti pral ient una
(Mermó quirúrgira el ran de
restan', dc M. S. A. a Portbou.
sarna-ir Rresend Cariti%. La seva
mort ha estat molt sentida.
ST. ANDREU DE LLAVANERES
Accident. :: Tres morts

En ocasió de trabar -e' trehallant en la construceiO d'un
gran dipasil d'aigua. en una de
lee propielats del senyor emane
de Carel. . un grana d'obrers tingueren 1;1 de •azrät ia que
ensorris un terraplé que anavon
sos-avant. i causa iresser
nrolt Lonspaeta la terra que fermata. atrapit desmata els opreraris. masionant. per efecte
di' l e ` greus contusions rebutdes, la mod tuis t r'ltolladors
Orle. Joan Moya. de l'eral; Joan Estelia, de
Cedan.% de la Plana. Dos I teils
ja &loaren .Ervistir ga /radia im inedialaMent al atareis. i l'altre
al son iPILC.`, fe Ellospital d'am'esta dalle. Hl haciteren.
més a mis , diversos ferite, per
efecte d'haver-los Inent alean
deis ferroeene. Per sort, cap dele
ferits leo età de gravetat. Al
llne• del ciareis em pleen les
nutnrilat i partieulars. titixt
liant degudament ele (ente
FI infle P3 ennstituf al lloc
(Pf: i0: 3iAtint Tel a ferits el doctor
la primia nolalarió.
Alernany,
E! ret orasionk reneral sen1 Potent a tot el velnat. Aquesta
tarda serle feta l'auteasia dels
eaditvers i sepuidament se'ls
donarà sepultura.
••n••n

BONICA DE CULTURA
CONFERENCIA DEL DOCTOR

BUSQUET A LA SOCIETAT DE
PSIQUIATRIA
Divendres passat ml doctor Busquet
va donar la seva anunciada conferéntia a la Societat de Psiquiatria (Fa-

cultat de Medicina, aula e) sobre el
tetas "Anane ; del prnjeete de re.
organitraci6 del ~reí de dementa de

is Unspeameitat de Catatimi - La
Cerdea de Psictnieria".
El doctor Busquet fea una exposició

clara i detallada de

can forra

da-

borsts aquests m'ojete« i de llar esencia, es:udiaredos sota el pum'
de vista científic i fent d'ella im veritable elogi per la riera modernitat i
sentit pràctic.
Analitz.i molt especialment el projecte de la Clínica Siquiätrica, anotant
les circumstàncies que fan necessäriä
l'organitració d'un establiment d'aquesta classe i els immensos matataes que
rsporarä per a Catalunya el seu funcionament.
Arob aquesta clínica, l'organització
de la qual res tindrå que envejar a les
nüllors de l'estranger, serà Fácil d'obtenir un 40 i fino un so per loo de
cures de les malalties mentals, d'aquestes dolences que comunament
són considerades com incurables o pod
menys. Aquest tant per cent de curacic5ns esta molt lluny de poder-se obtenir avui, precisament per la manen
absoluta d'estatalmente d'aquesta classe.
En la clinka en projecte, destinada
meitat a beneficència i meitat a pensionistes, e podrà ingressar sense ex-

pedient previ, tantes vegades com sigui
precís, igualment que en les cliniques
d'aloe classe. Tindrà dispercari gratuit per a psicoatres i nerviosos; escota especial per a infermers, i tindra
una organització completa per a l'ensenyament de la Psiquiatria. ciencia
que no s'ensenya encara a Espanya,
malgrat ésser de caräcter obligatori
a toses ks Universisats del mea.
Per a l'edificació d'aquesta clínica
comiste la Mancornunitat amb una farinosa i extensa propietat en el proper
poble de Snnta Coloma, crwreixent Earguatee senyor Perkas, autor del projecte, les felicitacions dels assistents,
tant per les seves belles perspectives
cons per Eencertada distribució del3
edificis i plantes respectives.
La conferencia fou escoltada amb
gust per la nombrosa i distingida concurrencia, formada en la seca major
part pels principals psiquiatres
questa cimas, i el conferenciant fou
sincerament felicitat per tots els concurrente.
Com a resultas d'aquesta confexencia, la Societat de Psiquiatria prengué
l'acord de dirigir-se al president de la
Mancomunitat sollicitant que, deguda
la necessitat urgent d'aquests establiments per a la careció dels.pskopates
i considerant el projecte de la Mancomunitat molt encertat i conforme a les
exigències mis modernes de la ciencia,
es procedeixi imtnedia:ament a la constrece,'" de la Clínica de Psiquiatría
meleras això representi un esforç econòmic de la Mancomunitat.
Seguiran en aquesta societat una serie de conferencies sobre organització
d'establiments manicomials, de les quals
estan encarregats notables especialistes.
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Per R. O. es declaren vàlids els estudis fets a Colòmbia per En Fidel
Olerte per tal que pugui continuar-los
a la Facultas de Medicina d'aquesta
Universitat.
- S'autoritza En Leopold Crusat,
prafessor de l'Escela litdutrial dc
Terrassa. per dedicar-se a 4ensenyament privat amb les limitacions legals.
- Ha out admesa la renüncia que
del cartee de ntetge de guardia dc
l'Hospital Clínic ha presentas el doctor
En Joan .Quatrecases.
- Ha prea possessió del cartee de
director de l'Escota Normal de Mestres de Lleyda En Francesc Vela i

EmilIo
-- Ha visitas el rector l'exceRentissan senyor bisbe d'Urgen, doctor Justi Guitart.
- Ha ascendit Na Maria Litem
Bauzä i Flores a auxiliar de segona
c:asse. afecta a la Normal de Mestres.
Sei de Baleara amb e scu de 2000
pessetes, i Na Manuela Asenjo i Garcia ha estas nemenada amb destí a la
Normal de Mestresses de Tarragona,
amb el son de 1.50o pessetes.
- Vista la denúncia formulada per
En Pau Estanislau i Ferrer, sita resolt
que no procedeix imposar cap sanca:,
correctiva a l'auxiliar de la Facultat
de Medici n a d'aquesta Universitat semor Lluis de Celia, per la seva seunció entrant a la catedra d'Histologia i Anatomia Patoingica, i si reconiixer que va desempenyar les sesea
funcions ditare de la mes estricta justicia i competencia.
- Avui, a les sis de la tarda, al saló
dc Cansen d'aquesta Universitat el
doctor Pérez Agudo donara la quatorama conferencia pública del cicle que
drienrotIla referent a la geografia d'America.
-- La segona conferencia que dona:
rä avui el doctor Alexandre Gallart,
a :es set de la tarda, versara sobre l'activitat diplomàtica europea anterior i
posterior a la Conferencia d'Algecires (1906 ).

CRONICA SOCIAL
UNA VAGA AJORNADA
Dissahte passat. en presenlar-se al treball un ihrer de la
flabrira "Alambres, Puntas i Similares'', del carrer Pere IV,
numero 268, el gerent de la fabrica va acomiadar-lo per ral
rom feta temps que tenia l'häbit de mancar al treball un parell de dices a la setmana. Aquest
obrer era el delegat del sindical
a la Malea. Per aolidaritat amb
el seu company, ele obrers van
plantejar la vaga dels braeos
ea igut e.
Ahir Pohrer acomiadat
anar a la fàbrica, demanant al
gerent els motius perque birria
etl Remnindat, i en contestar..
II el dit gerent que per haver
VA

rasnest al traban, 'itatemilleament, dos dies a la. setmaa, l'obrer ha dit qua no fi Pnlituds ole
dies que no treballava: aleshores el gerent ha replicat que
Mido significava una desoiga.
!inmoló de la fä b rica i 110 podia accedir al que d i demanava
l ' obrer; aquest, aleshores, ha
amenaçat de mort el gerent i
un fill seu.
El gerent, veient l'actitud
dele obrers i les amenaces del

delegat, demanà auxili a la "Jefatura" per acomiadar els
obrers.
Aquests, en veure el cafre
que prenia l'assumpte, han
acordat tornar al treball i ajornar la vaga, fine a que s'hagin
reunit en assemblea i acordin
el que cal fer.
FABRICA QUS PLEGA
La casa "Viclua d'Antoni
Corp, Vilte i Companyia", de
Sant Feliu de Guixols, ha tancat la seva fabrica surera.
Han quedat sense treball
molts obrers.

Els Teatre
TEATRE CATALA ROMEA
"Era caso per no casar-me"
es el Mol de /a comedia de Pirandello, l'estrena de la qual tin-drä lloc el propvinent
18, en «asió de celebrar-se la
tercera de les Vetllades Selectes que en agiten teatre vénen
organitzant les distingides dames Isabel Llorach, Moral tela
d'Afluís, baronessa de Güell,
Rossinyol de Planes, Despujol
de Ventosa, Monegal de Conill i
Parellada de Ferrer-Güell.
Es (recta d'una obra aparentment. Ileugera, però la vida hi
brolla en toles les seves es c enes amb tot el sabor agredolç,
que As una de les caracterfstiques del famós autor Hall-

Del Municipi
EL PREU DE LA CARN
Diu una nota oficiosa de l'Alcaleta:
"Un' diari d'aquesta capital,
corresponent al 8 d'aquest mes,
diu que en alguns centres de
proveiment d'aquesta població
s'havia augmentat el preu de la
carn de bou.
Preseindint de les suposicióne
i comentada gratuits que l'autor
.de Earticle fa i que no ha dieser conteste per entaular polémica, es fa avinent al públie
que ha d'abstenir-se en absolut de pagar cap augment en el
preu de la cana; aquest es un
deis t t'es (mies articles en la
fay a deis guata intervé el
i l'Ajuntament no ha autoritzat ningú per augmentar el
oren: laa prescin(lit deis •proveidors i ha rema la
matança al gremi do carnissers,
la qual cosa obeeix únicament i

exclueivament a que aquella no
volgueren aostenir ele, prens
actual?, com es comprometeren
a fer-ho els carnissersSi es denuncien teta concrete.
pedrea evitar-s e ràpidament les
extralimitacions."
ELS REGIDOR S PUIGMARTI I
CERA FAN UNA VISITA DINSPECCIO
El tinent d'alealdc del Ilistrjete tercer, senyor Puigniarlf.
i regidnr senyor Cera. efectuaren alti una detallada visita
d'inspeeeia a la barriada, per
tal de i•ornprovar les domíneles
formulades Me veles de la part
/miza de Sarria. essent rebuts
per una p odrida representació
de propletaris d'aquelb sector
de Barcelona.
Els senyors Pnigmarti i Cefia ren (farree dele problera
mes a resnldre per aconeeguir
que ea t • onvertriein e/1 tina rets_
lita? la proje'teda Avinguda
Sarrià i els nelaens d'aquel l ex—
prahle amb la recta de Barcelona, i a inks a mas nrringueren
ame dafa dpfortea d'urbanitzaei.% ;1111 existente. sobreint en
la par t que estigia., afecta n
l'Ajunt amen' de Sarrià. deis
p i ala &feries tan justament ele
vrins es queixen.
Ele esmerabais regidora procediran ars estudis necessaris
per proonsar que s'esmenin en
el possible ele errare all( co.
rnesne. i prometeren m'Idee
novelada( térmica per a l'estudi
de les rasante. per tal de donar
solueid a determines problemee d'ordre sanitarl 1 per inspeccionar lee &mímeles fetes
d'infraceirms consbutides en
perjudiei de la barriada.
es

,A CONSEQÜENCIA D'UN FORMIDABLE INCENDI HA QUEDAT DESTRUIDA L'ACADEMIA D'ENGINYERS DE GUAIJALAJARA
COM A PROTESTA DEL BAN REGULANT LA VELOCITAT DELS AUTOS
A MADRID, III HA RAGUTUN INTENT DE VAGA ENTRE ELS »FM,
PRACTICANT-SE ALGUNES DETENCIONS AMB AQUEST MOTIU
L'incendi de l'Acadèmia
de Guadalajara
Guadalajara. — Dissabte pas sah, despres de les onze de la

contenía alguns Mis forca aprec i ables.
A l'interior es trobaren els
cadàvers de dora dones.
El president de la Diputació
ha ofert l'edifici de la Diputación l'Academia.
El general Primo de Rivera
s'hi traslladh.
A les onze arribà el rei a
Guadalajara, acompanyat del
ajudant senyor 31aurelo, tonnant-ne a lea tres.
A diverses hores s'hi tras.
Pactaren des de Madrid altres
personalitats.
- Nona telegrames rebuts
de Guadalajara dinen que

nit, PI vigilant de la plaça del
Comte de Romanones. Teodor
Lópezdadvert1 que de la tentada de l'Acadèmia, tocant a
l'església de l'Hospital civil,
sortia molt fum„
Immediatament es dirigi a la
caserna d'aernstacii5, propera a
l'Acadèmia, avisant el sentineala, el qual s'apressa a donar
compte del que succeia a l'oficial de guardia.
Al cap d'una estona veieren aquesta Sarda encara segueixen
que entre el fum sortien gros- els treballa d'extinció de finses flamarades, i el vigilant
medi, car encara resten divernocturn corregue a donar avis sos Ifocs isolats cremant.
al sentinella de l'Acelérela.
S'han pogut salvar de be llaQuan. despris de notificar el mes els estables i el solar d'eque passava al professor de quitricia.
guàrdia, capità d'enginyers seMalgrat les nnmhroses vernyor Pérez Gil, foren obertes sions respecte de les causes del
les portes de l'Acadèmia mili- sinistre, s'ignoren les causes
tar, les flames s'estenien fina concretes. Horn creu que l'ocala torre del retinte que estä sionä un talla-cireuit o be una
espuma de les estufes.
al centre do Eedifici.
Del Pavelló del coronel Bar-Immediatament l'oren obertes
ranco no n'lia quedat res absoles portes de les hahitacions
reclusió, on es trobaven mis lutament, igual que el que tede vint alumnes, i als pocs mo- nia el fill del general Milans del
mente d'abandonar aquests Bosch.
El comen! de Guadalajara
aquests loes s'enderrneaven
arnb gran estrèpit les teulades aquesta tarda ha tancat en senyal de dol, .i tot el veinat ha
de les esmentades habitarions.
També s'enfonsä la coberta anat en manifestació al Govern
civil. Els manifestants han dede l'habitació de l'ofieial
guärdia abrí que la Na abando- manat que l'Acadèmia no sigui
t rasliadada.
nar aquest senyor.
ha dit el general PriLes cornetes de l'Academia moSegons
de Rivera, ara cm ara les
anunciaren el sinistre des del classes
es donaran distribuides
narren, i quan comenearen d'ar- entre l'Institut, la Normal i la
ribar alumnes i veins ja ere- Dipulació provincial.
ma ya toda la teulada de Pedi— Nous telegrames amplien
fici.
la informaciA donant més dePer despertar /a familia del talls del formidable incendi.
coronel, director de l'Académia,
El sinistrsu va eomenear a la
senyqr Barranco, i del tinent part mitjariera que uneix Pecoronel senyor Garcia Antúnez, difi ?ci arnb
cegué Pleitear metes pedres
El Yent i la situació de l'Acacontra les vidrieres dele bal- demia va afavorir la propagacons.
ció, que hm räpida, a tot l'ediSalvarles toles les persones fici, essent dificil sufocar el
que hi havia dintre l'edifiei. eo- frac.
menearen els treballa d'extinDesprés dels tocs d'alarma
ciO del foc, utilitzant el servei
de les trompetea de l'Acadèmia,
d'incendis de l'Ajuntament. de el veïnat sortí al carrer. diril'Acadèmia d'Aernstació i Mes- gint-se al lora de Pineendi.
tranea d'enginyers.
La ventúrist teta mes violenEl gnvernarlor militar, gene- tes !ea flamaradee, les quals
ral senyor Hilari Martínez. ama- menaertven cirnvertir en ruines
d( immediatament al lloc del l'esglesia i l'hosuital. on l'alarsucede, arompanyat del seta aju- ma i el ¡Ante eren hl] mece s os.
A les ente del malf l'espectaclant senyor Blanco, i del secretari del Govern, senyor ele era aterrador. A la via pública es II roduien tot sol/tul iaMartínez Peñaiver.
També liiartidi l'alcalde se- In -eireuits, ocasionant petits
nyor Gayo, els linees d'alcal- incendis. La poblacid va quedar
de senyors Sänz i Nuñez i al- eran p le I a an fflt a les fosques, no
guna regidnrs. tole els caps i havent-Iii deagrheies per les
oficials de la guarniel& profes- mesures de previsió de les au.
sorat de l'Academia i alumnos lorilats.
A les deu de la nit va restar
rEenginyers.
gairebd sufocat l'incendi, enCom pie el sinistre hacia ad- loraent-sern els bombera maquirit aterradores propo ro i (In s. •drilenye.
es va disposar nvint telegràfiTM:111mM el (oc no quedarà
cament al governador civil do
rotingit fins d'aquí tres o quaamh
iota
urMadrid, premié
tre dies.
gencia Andas personal i mateL'edifici ele l'.1eade ni i a .
rial d'incendis.
abans. era palau dele marqueFins a les dues do la inatina-, sas de Montecloro i despris hada no 'infestaren a la Central cia esta( fäbrica de panyos.
i per aquesta causa no iirribä
L'incendi ha elestrult tot
de mes valor de l'Aeadentia,
el servei fin o deepras de des
portant destruït les dues terguatee de la marinada.
A les malees del senyor Mo- ceres parts ele l'edifici.
nast erio vingueren de Madrid 20

brimbers , arnh tina autos - bornbes, comeneatif ela (rebatas amb
gran activitat per a la eomplela extineió de l'incendi.
Moments abans s'havia po_
gut asolar el sin;stre, dirigint
els trehails l'enginyer i l'atalaja
tecle numicipals. arinyors Tejero i Ferntindez Cabello i l'enginyer de la Diputaeió senyor
Velasco.
Ele alunines d'enginyer 1rebailaren heroicament als Ilnes
de perill, distingint - se ala senyors . Topete, Arteaga 1 La.

torre.
En unió d'alguna paisans i
soldats es van n'enea molts objectes de la planta baixa i
trasladaren al Collegi d'Orfens
de Guerra i a l'esglisia de
l'Hospital chi!.
El coronel Barranco ha perdut tots els mobles i robes que
guardavn a casa seca.
Del domicili del linera coronel Gareia Antúnez es pogueren
salvar alguns ninbles.
Mudaren a la tasca el . president de la Diputad.% i eta capip ronänCOMPLIMENTANT 1.' ALCALDE tana de l'Acadérnia A
lira.
Han eomplimentat el senyor
Els alumnes d'enginyers trasalcalde l'administra do r del din. nadaren els l'evita.
ri de Madrid "Informaciones",
De Pedirte' que ocupava l'Aacompanyat de l'ex-senador ele- cadèmia només resten els mure,
nyor Tunof; D. Reman de Valle, la facil it a posterior i la torre
1 el president de la Unid de del rellotge.
PropiM a rie de la barriada de
Les pèrdues es calculen en
Sant Martí.
diversos u/Hilarle de pessetes. La
biblioteca sola contenta 28,000
L'AUDIENCIA PUBLICA
NOIUMs i documenta de gran
Per d esee festivit a t de Santa mirit. Els gabinete de Fisica,
Euläli a . l'Alcald i a ha ajorpat Química i Cons t ructions, eren
l'audi encia pública fine a atenúe. notablen. La aula da retrata

Demanant que quedi sense
efecte el ban regulant la
velocitat dels automobils
El president de la Secietat ete aufers "La l'elocidad" s'ha dirigd al
graernador civil, en un ofici, demanons-li que quedi seise efecte el ban
sabre l'exces de velocitat dels autonióbils merare im es c,menci a orga,
nitzar la circulació dels vianants i dels
carruatges i es disposi del personal
técnic per apreciar amb justesa les iniraccions des elements que coorrespoa•
guin al hon ordre de! tràfec Es
queixa de la desproporció de ins
tea assenyalades amb el seas obrers,
cal. un xofer que viu del scu treball
pM pagar multes de acioo a 2.50e,
pessetes. que és el matear que condemnar-lo a ell i a la seca familia a
la mejor miseria.

Intent de vaga com a protesta del ban sdbre la velocitat dels automobils :: Protestes :: El governador continúa test
Malgrat les ordres de la Directiva
de la Societat de arden. alguns ardívalla han imentat aquesta tarda efectuar lacar.
En un antomóbil, han recorregut
toar els aras su se situen taxis de llagues', pretenent que els xofers seaundin
el moviment.
El president de la Societat de Xofers ha manifestat que no ha autoritzat cap vaga rd cap moviment,
que serie dubte eón obra de quatre
insolente o mal aconsellats.
Ha afegit que havia recorregut els
ll‘M dcYarade'i 1.0191)3 4114 asola:.

sellant als xofers que no fessin ea'
dels que volien la vaga, car la societat no es podia fer solidäria da- e
questa conducta.
Els periodistes han parlat amb elgovernador d'aquest conflicte. El
duc de Tetuan els ha manifestat que'
havia rebut un ofici del Reial Automatad Club, en el qual se solliaitara,
que les responsabilitats pels excesos de velocitat s'exigeixin entornanadament i solidàriament alt acolen
i propietaris dels cobees.
El duc de Tetuan ha denegat bt
demanda, afegint que uns i altres
s'havien d'atendre a les disposicions
del ban.
També digué que no coneixia l'escris de la societat "La Velocitat".
Per de prompte-afegí-ja sabia
que la disposició donaria lloc a reclamacions. Avançant-me a elles,
vaig oficiar a la Direcció general de
Seguretat i a l'Alcaldia pregant-los
que els agents dependents de les
dites autoritats s'abstinguessin d'intervenir en les infraccions del bao,
cae per der complir-lo i aplicar les
sacions pel seu incompliment ho encarregaria a persones competente,
que procedirien arnb justicia en tots
eis casos,
Va fer saber que encara no havia •
imposat cap multa.
Per exercir coaccions en els lloes
de parada d'automòbils, aquesta
tarda es detingueren a sis individus,
que han estat posats a disposició de
rautoritat militar.
El governador ha requerit la presencia dels presidenta i secretaria
de les societats "La Unión de Conductores de Carruajes" i "La Velocidad", a la qual pertanyen la majoria dels xofers.
L'ofici del governador al president
del - Reja' Automòbil Club diu:
"En acusar rebut del seu atent
ofici d'avui, he de comunicar-la re-

ferint-me a la seca darrera part, que
la responsabilitat mancomunada i
solidaria dels amos i conductors de
vehicles de tracció mecanice, definida en nou recent ban sobre circulada d'auto:mabita constitueix la
seca disposició mes fonamental, perque si be d'un costat la insolvincia
dels conductors fea iRusóries en
molts casos part de les penalitats
establertes, es notori, d'altre, que
l'elecció de xofer depèn de l'amo i
que, a conseqüència e:ataxia aquest
resulta de certa manera de les imprudencies d'aquel!.

Es clar que E:macaca:, práctica de
l'esmentada responsabiiitat hand
d'atendre i examinar en cada cas les
circurnstäncies de tota mena que hagin concorregut en ell."

LA TASCA DEL DIRECTORI
El presideta del Directori ha despatxat aquesta tarda amb cl sots-secretari de diversos dcpartaments. Desves sht traslladat a la Presidencia, dicnt als periodistes que només signaria alguns ajero de trämit.
1-la ,rebut la cantinera de Monte
Arrua. asarla afemine!. que ha anat
a sial:citar Eabonamcnt de iz.000 pessetes, quantitat a la qual puyen les
pérdues que soiri en apoderar-se els
Hieles de dita posició. Aquesta nit té
citats a l'encarregat de negocis d'Angla:erra i a Eambaixador de França.
VISITES AL DIRECTORI
Aquest mati estigué a la Presidencia el ncru director de Seguretat, senyor Jcsep González Hernández, visitara diversos generals.
El sots-secretari de Gracia i Justícprianocsaouferenciä amb el general VallesTambe el v:sitä el president del Suprem, senyor Tormos.
Una cotnissió de Sabadell visitä el
general Nouvila3.
•
EL PRESIDENT DESPATXA
AMB EL REI
Avui el president ha despatxat am6
el Rei. 5
L ' ANADA A MADRID DE L'ALT
COMISSARI DEL MARROC
L'Alt Comissari del Marroc

anat a Madrid a donar compte
al Director' d'un avene del
pressupost del Marros, i dels
treballa de reorganització de les
Mies tones amb intervencions
civils.
SIS ENTS OBRERS ACIADATS
Cediz. — La Factoria de Malagarda ha acomiadat sis cents
obrera. Ale aguditza el problema obrer.
Una eomissid de treballadors
ha visita( el governador perquè
no alean un fet el tancament de
la Factoria.
EL PRESSUPOST DE MADRID
PER A 021-25
Aquest metí s'ha reunit
Junta municipal i ha aprovat,
sense discusiti, quasi, el pressupost que ha de regir per A
l'any eronämic 1924-25.
ATRACAN/EN A SANT SEBAS .t
•

TIAN
Sant Sebastia. — El taquiller
1 el cap del personal del Free-.
tó, senyors Llorenç Echevarraa
Gregori Vila, resgettivament,
quan es retiraven a casa mes
foren atraed' per tres emplear
carga, AqUest5 disparare' 111-%

e

3sa4.11A ./to '

zusturra
*alai litehate
llamáis al dispara, emana

ta gent qui es trobava a la yotrit.4 Me atracadora fugtren ses•
ee pogner robar res.
L'ESTAT D'INSTRUCCIO ' A

.L'EXERCIT

El - *Mari Oficial de Guerra`
diapoea que tots els cape de
.
' 'exèrcit que serveixen en maniobres. després d'efeetuades
aquestes, envien a l'Estat Mejor una memòria detallada amb
ei corresponent judici critic,
per tal que e,1 dit organisme
abalea en cada instant l'estat
"d'instrucció de l'exèrcit.
Tambe publica una Reiail or*dre reglamentant l'inge6s d'oficials de complement mil a
alumrIs de les acadèmies militars.
MITING SANITARI
Ahir, al teatre Cervantes, se
elebrä un miting de propaganda sanitària. Parlaren el esenyors Navarro Fernändez. Caries Navarro. Tomàs Fortalati,
Marfil Armas, Rogetli Sol, Felix Gordon i Prieto Pasos. Tots
evocaren per a la persecució
'de la "Irata de Manques".
ATROPELL
Un automòbil ha atropellat a
un escornbriaire, deixant-lo tan
greu. que al cap de por mori.
Es deia Eugeni Sänchez Nards
1 tenia 28 anys.
PRESA DE POSSESSIO
A les deu d'aquest metí ha
pres possessió de la Direcció
General de Seguretat, el coronel
• Itle la guàrdia civil. eenvor Josep Gonzälez i Hernändez.
ELS VALORS PL:BLICS,
IRREGULARS
Eis • valors públics estan irregular!.
La partida de rinterior en tancar a

1408 CM1111; ~rasa
%abolida t malta patalolulsie;
Despeas 4s salada! alelo lo

presente i de canviar breus va-

alagi-pasealt date ca aq/arda Catedral. Fari el
Primal& gen 'sera denla a pitees • Panaliric de a Santa, el reVerend
hora. El rett.eati nolt aclaparat La P. leen Inane, C. U. F.
poblaei6 esté molt rielaparat..
La poblaeid esté comerme.

malee amb ele . generada °enea

Jordana i Bermüdea de Castro,
El marquès d'Alhucemas
a l'estad& el sots-eeeretari de
Guerra, va rebre un avis del
a Portugal
president del Directori dient-li
Ea din que el marqués d'AlhuceGuadalajara,
os•
que menula a
ma Pasmaré una temporada • Pors'havia incendiat l'Acadèmia tugal.
militar.
Els generale Aiapuru i Jor- VISITES AL GENERAL PRIMO
DE RIVERA
dana varen dirigir-se al minis.
El general Primo de Rivera ha desteni de la Guerra.
patxat amb diversos generala del DiAJUNTAMENT DESTTTUIT
rectori, i després ha rebut a represen-.
DETENCIONS
tants de la Societat d'Autors i dele
Logron y o. — Ha Wat desti- empresaria de teatres. demanant la
tuit trAjuntament d'Alfaro.
modificad(' de les bases actual, del
— Xeree. — lian estat de- conotrt amb el tcatre. Desprts iba
tinguts i proeessats el diposi- visitat una Comissió d'obren per partari, un oficial primer i un att•
de la vaga del moll de Santander,
xiliar segon de la Comptadu- l'encarregat de Negocis d'Anglaterra,
ria.
l'anista Roseta Rodrigo i motees alDESFALe DETENCIO
tres persones.
Ha
ingressat
a
Caceres. —
DEL DESASTRE D'ANUAL
la pree6 el que fou diposilart
SENTENCIA ABSOLUTORIA
senyor
Quintf
de la Dipulacia,
A la Sala de justicia el Consell SuPulido. per haver realitzat un
prem de Guerra i Marina, que es redesfak de 15.000 pessetes fa uní dimecres passat per veme i fallar
eis mesos.
la causa seguida contra el capità d'enUN XOFER HER010
ginyers Antoni Vale:arce!, per aclarir
Un xofer que passava pel la conducta presa en la retirada de;
carrer velé que una dona s'a- dia 21 de juliol de 192t, ha dictat sennaNa a Venear daltabaix ded tencia absolutòria.
balcó d'un primer pis. Ell cor- NOTES OFICIALS DEL MARROC
regué, caient-li la dona als bra-

70'65. rnillora 5 cèntims.
El Ro de la Plata baixa 4 pessetes i el Baue d'Espanya Pa j a un ente?.
Les Accions ferroviaries i efe
lora sucrers, fluixos.
DESCARRILAMENT
Al quilbratre 12 de la linia de Plasencia va descarrilar ahir el tren de
mercaderies número 252. Va resultar
greument ferit el fogainer i Ileu el

maquinista.
De l'estada de Plasencia sorti im-

mediatament el personal que assistí els
ferits i realitzà els treballs per deixar
la via lliure.
L'ENTERRAMENT

D'EN REPARAZ
Ahir, a les °rae del mata s'efectuà
remerrament de rescriptor i periodista senyar Frederic Reparaz.
El dol el presidien els fills del fi.
nat, i a racompanyament hi havia el
senyor Sanchez Guerra, el comte de
Lizarraga i molts escriptors i periodistes.
El cadäver rebé sepultura al carneatiri de Sant Llorenç.
LA CAUSA AMB MOTIU DEL
COMBOI A TIZZA
Dilluns que ve, dia 18. es veurà
la Sala de Justicia del Consell Suprem de Guerra i Marina la causa
seguida amb ntntid del comboi a Tizza.
en ei qual figurasen els generals Cavalcanti i Tuero i els coronds Sirveut
i Lacanal.

El comunicat oficial
del Marroc
Nota oficial de Guerra:
Zona oriental. — El tracto-carril
procedent de Tafersit descarrilà
aquast matí, resultant ferits Cristi>
fea Enríquez Rodríguez menys grey:
Vicens Pérez i Josep Moral, tots elis
del regiment crAfrica.
El temporal regnant ha causas algunes avaries, no havent•se efectuat
vols per la dita causa.
• Zona occidental.—Sense novetat.

L'ALT COMISSARI AL MARROC

En • l'exprés d'Andalusia arrea ahir a Madrid l'Alt Cornissari d'Espanya al Marroc, general Aizpuru.
Fou rebut a l'estació, en norn
'del Directori. pel general (16..

Iamiiat contettant taiSeft • al Int

_lb

e0S.

La dona rebé algunes lesions.

Ell, el nom del qual no ens ha
estat dit en la conferència. no
es féu cap mal.

PER LIINDULT D'UN REU QUE
S'HA D'EXECUTAR AVUI
Jaen. — Continuen els treballs per aconseguir l'indult del
reu Joan de Déu Jurado.
El reu entra et capella
per esser execulat demà. Elf no
ignora; es troba. 'perb, molt
abatut.
LA VELOCITAT DELS AUTOMOBILS A SARAGOSSA
Saragossa. —El general Sanjurjo ha publicat un ban disposant que es cobrin grosses multes als conductors i amos
t ombbi I s que vagin mes de presa
de 20 quilòmetres per hora.
ROBATORI
Màlaga. —Durant la darrera
n es'ha realitzat u
,matinada s
candalds robatori en una joierin del centre de la ciutat.
Eis maifactors s'emportaren
alhages per valor de .150,000
peseetes. Es creu que aquests
fugiren en autombbil.
ASFIXIA
En un pou de la carretera de Toledo, els obres notaren senyals dasfina.
Un morí. Un altre es troba en estat greu.
TEMPORAL A SEVILLA
Sevilla.—Per efecte del temporal
s'ha enfonsat una claveguera a la
carretera de Sevilla a Dos Hermanas, quedant incomunicat aquest /Doble. La 1Mia de Bobadilla a Algedres ha sofert grans desperfectes.
L'arisrat de Sevilla ha estat molt
castigat pel temps.
DESGRACIES.
barallat Alexandre
Tobillin i Antoni Jauregui. Aquell,
amb un punväl, len greument al
darrer.
—Merida.—Eduard Gonzälez s'ha
llençat a la sida dc casa seva.

LA NAU DE SANTA MADRONA
Hem rebut el . número d'aqueo* publicaci6 corresponent al ates de gener.
"La Nau de Saeta Madrona", que
is el Portant-veu dels feli greses de
la parròquia del mateix nona da escrita en un eorreete eataii, Es intetessant sota molts aspectes i seria
convenient que tetes les paredquies
urbanes i fins i tot les rurals seguissin l'ah exemple que dóna la parròquia de Santa Madrona d'aquest Mitjà fácil i bonic de difondre la cultura religiosa.
El número darme publica el següent
sumad:
I. Déu es manifesta al irán, per
Joan Castellet, prevere. II. El miraele de Nadal, per S. Vilä. in. Projecte (Iel campanar en construcció. IV.
El nou projecte del Campanee. V. Crbnica de la parròquia, per Fidelis.
VI. Nadal de Catalunya, per alerce-

Zona oriental. — S'ha registras diverses petites topades entre espanyols i
ritenys. ha tres soldats dels primers. ferits.
Zona occidental.: — El riu Mehen
ha sortit de mare, emportant-sen un
pont. Un soldar ha estat arrossegae
per les aigües.
Al zoco el Arbäa ha caigut una pared, matant sie moras.

DELEGAT GOVERNATIU QUE
SE SUICIDA
Tenerife. — El delegat governatiu a la tila de Lanzarote,
capita Antoni Ruiz Quero, s'ha
suincidal. Sembla que patia
una malaltia crònica.

Darrera hora
DE

BARCELONA

BARALLA:: UN FERIT
A les nou de la nit fou auxiliat
al dispensad d'Hostafranchs Manuel
Ripoll i Porras, de 41 anys. Presenta
ferides contuses d'arma de foc al cap,
una altra a la regia posterior de la
cama dreta i simptomes d'atcoluslisme, produides al carrer del Liceu
per haver-se barallat amb un borne
que només coneixia de vista, el qual
fuga.
El Ripoll, en estat greu, passà a
l'Hospital Clínic.

PER L'AUGMENT DE JORNAL
Bilbao.—A la Casa del Poble s'han
retina els Sindicats ranaires de &sea:a per tractar dc reclamar als patrons raugment d'una pssseta. No han
trobat be el que han fet els obrers
comunistes de Bilbao, demanant raugment de dues pessetes, car ha originat fatals conseqüincies.
AJUNTAMENT CONSTITUIT
Vigo.—El de:egat governatiu del !miste de Caldas de los Reyes dies enrera destituí l'Ajuntament.
Avui ha quedas constituït de nota
EL REU JURADO, EN CAPELLA
Jaén.—Acaba d'entrar en capella el
reu Joan de 'Jiu Jurado.

N OYES RELIGIOSES
CURSETS DE CULTURA RELI-

GIOSA SOCIAL
La sisena conferencia de caracter
apologètic que el reverend doctor Ramon Baucells, prevere, donarà avui,
dimarts, a dos quarts de deu del vespre al Casal dels Lluisos Je Gracia
(Playa del Nord, 9), versarà sobre la
"Riquesa i pobresa. Les riqueses en
el món paga. Programa nou de Jesucrist. — Valor de la pobresa. Evangeli del pobre. — El pa dels pobres.
Equilibri entre els pobres i rics per
la caritat cristiana".

neta Pujadas. VII. Nadalenca. per
Josep M. de Pedralbes. VIII. Maria

l'Auba. per Josep Ballena. prevere.
IX. Calendari i cultes mes de febrer.

La Patrona de Barcelona
Avui dimarts, dia 12 de febrer és la
festa de Santa Eulälia, Patrona de
Barcelona. La ciutat ha de retre-li
homenatge i invocar d'ella que ens
doni aquella farça espiritual que
la porta fins el martiri amb la serenitat colpidora dels märtirs, amb
heroisme dels cristiana que aseden
pel sets ideal.
Avui, dones, a dos quarts de
vuit del matí, hi baurà una misas de comunica que se celebrara a
l'altar major de l'església de Santa
Maria de la Mar. Cal esperar que
no hi mancara cap fidel barceloní.

MOVIMENT MARITIM
EMBARCAMENT DE TROPES
Diumenge, a les dues de la tarda,
sortiren cap a l'Africa, amb tropes, els
vapors de la Companyia Transmediterrania "Villarreal" i "Escolano".
A bord del Villarreal embarcaren,
amb destinació a la Cemandäncia dé
Metilla, 653 reclutes, i en l' Escola ro" 1,027, destinats a la Comandäncia
de Ceuta. Embarcaren a mis a mes
a bord dels vaixells esmentats els capi
i oficials corresponents i el persona:
anea.
Entre els soldats embarcats hi ha 27
reclutes procedents tic Manresa, 3oo
la provincia de Girona i 225 de la
Tarragona.
Des de molt abasts de la sortida deis
vaixells l'extrem E. del moll de Barcelona. on havien estat ancorats els dos
vapors, es avié atapeit de públic, integrat quasi totalment per pareas o
atnics dels que marxaven.
Hi havia a tisis a mis al mol' dc
Barcelona una nodrida representado
de l'exercit i una banda de música
del regiment de Badajoz, que amenitzä lacte.
• Segons comunica la Companyia
Transmediterrania, els vapors "Escolano" i "Villarreal" segueixen Ilur
viatge sense novetat, malgrat el temporal regnant.

BISBAT DE BARCELONA
El Foment de Pietat Catalana ha
remes a la Secretarla d'aquest bisbat
soo pessetes per al foment de vocadona eclesiästiques diocesanes.
-- Han estat traslladats des de Llerosa, (ron havia estat rector, al cementid de Les Corts d'aquesta ciutat,
les despulles mortal! de mosses Demetri Rossell.
— Demà, festa de Santa Eulalia,
patrona, de Barcelona, l'excellentíssim
senyor bisbe celebrara missa de pon-

Vaixells entrata
Vapor espanyol "Rei Jaime
II", de Mand. amb cärrega genera l ! i 27 passatgers. Amarrat
moll de Muralla. Consignatari.
Amenguel.
Vapor espanyol "Freixas I",
de Marsella, amb càrrega • general. Amarrat moll d'Espanya
Consignatari, Freixas,
Vapor espanyol "Erandio", de
Gijón, amb carbó. Amarrat
moll de Sant Bertran. Consignatari, Fäbregas.
Vapor italliä "Tiepolo", de
Trieste, amb ,càrrega general i
5 paesatgere. Amarrat 1111311 do
Barcelona S. Consignatari, Ramos.

i'ESPOITS

plaga efa incidente laban¡exilitaW..
VESPANYOL BAT A LA•UNIO
ESPORTWA DE SANS PER

140
Encara que en aquest partit TC4
hi anaya per tots dos equipe, eoni
(Be:actea de 1'3646 Espe- no fos una pillo:: puntuaci6 dins la
cial d'ahir.)
seva elassifiae16, Iluitaren amb molFUTBOL ta empenta i coratge i es Iluireu tots
AMB 38 MINUTS DE . J0C EL dos amb precioses jugades, que ena
terca fruir d'un interessant partit.
BARCELONA BAT L'EUROPA
Amb tot, l'Espanyol aconseguí en
PER i A o
teta momento sobresortir, dominant
gairebé sempre a Ilurs contraria.
Aquest partit tingué un eplleg
D'això . es deu principalment caninsospitatç quan mancaven uns
sa al bé 'que jugaren els tres mitjos,
cinc minuta per arribar al descans, sobresortint
En Sanahuja, que fon
l'àrbitre, el valenciä senyor Milego,
el que portà tot el partit. Els dava retirar-se, donant l'encontre per
vanters, en ells cosa deeacostumaacabat.
da, aprofitaren guantes ocasions
Causes? Segons la versi6 del setingueren de fer-ho i si bé no eren
nyor anego i samba d'un dels jutges
n'oh precisos, ha d'ésser causa del
de línia que l'acompanyaren de Vapoc costum. Els altres tres cumplílencia, el jugador Juliä, de l'Europa,
ren com sempre.
en el transcurs d'una discussió (cosa
Els del Sana oposaren una torta
ja de per al reprobable, car cap juresistencia i de no haver tingut la
gador ha de permetre's el discutir
desgracia En Pedret d'esquitIlata searnb Pärbitre) va sacsejar-lo, falli la pilota en el gol que li feren,
tant-li al respecte degut. El senyor
Milego va ordenar la seva expulsió: haurien aconseguit un empat, si be
no era reflexe exacte del Partit.
cl jugador esmentat va fer el sord;
En Pedret bou, indubtablement, el
l'àrbitre requerí el capità de l'Euromillor de tots i sabé nitrar els setís
pa; senyor Pelad, i aqueas va debilide les escomeses conträries.
tar el seu prestigi negant-se a acEls defenses, segurs, i els mitjos,
cedir al seu manament. El senyor
molt treballadors, si bé una mica
Milego considera, doncs, la seva misdesconcertats. La davantera, be, ensic!) finida.
cara que ea notava la falta d'En
S'interrompé llargament el joc.
Tonijoan.
Què va discutir-se o qué va armoQuant a l'àrbitre, creiem la seva
jan-re? No ho sabem. Ens atenem
gestió, encara que imparcial, en molnomas a la nota oficiosa que publites ocasions desencertada.
ca:1,cm en la nostra Edició d'Esports
EL MARTINENC ES BATUT
¡‚'EL SABADELL PER 3 A 1
Et ircas ijjTIiSfff8tdrnàa
Al camp de Sant Martí s'efectuà
comparèixer; que el joc semblava
ahir aquest encontre, la qual victea
que s'anava a reprendre... i que al
da dels sabadellencs no estranyä a
minut esas, l'àrbitre tornava a
ningú... ni als mateixos martinencs.
abandonar el camp, seguit aquesta
Rota, en realitat, un match renyit,
vegada dels jugadors barcelonistes,
indubtablement, però amb manifest
que proclamaven en veu alta que el
domini, quasi bé tota la tarda, dels
partit ja era d'ells...
sabadellencs, que solament es veieEl públic s'impacienta i avalota;
ren en situad() perillosa al comenperra no sabem per quina coincidéncia, surten uns quants marins de res- çament de la segona part, en el qual
quadra anglesa, que comenten a fer moment, un gol, aconseguit
pels locals en un còrner tirat contra
piruetes amb la bala al mig del
cl Sabadell, influí, segurament, en
camp; el públic s'apaivaga i riu,
els martinencs a jugar superbament,
oblidant-se totalment dels incidents
anteriors. Despees desfila tranquilduent el joc de la manera que ells

vgurej5 - unb.t Mina a
i ei almirante

ESQUADRA ANGLESA
,
G. BAR
»fui, i ü quart de q
de la tarda i al camp de
Corte, se celebrard un int
santlissim encostre entre .%
equip integrat per jugadora is.
lucionata entre ela marinen
que formen la dotació de l'esi
quadra de destroiers britiulics
encorada e nacituist pan, i
equip mixta de jugadora del y
C. Barcelona, jnlegrat per: Plat.
yo, Solà. Coma, Torralba. Eliaa,
Bosch. Fusta, Aman, Griete,
Seria i Aparici.L'EUROPA BAT L'ESQUADRA
ANGLESA PER 3 A o
Ahir al camp de l'Europa tingaj
lloc aqueas partit, que agrada melt
al públic que hi amista
Ele foren entrats per Cros, Xa.
vier i Olivella, essent integrat l'e.
quip dele vencedora de la segunt
manera:
.laurnandreu, Serra, Garrobé, Xavier, Pelma Artisus, Pellicer, Juliä,
- Cros, Olivella i Mazar.
Tingué cura de l'arbitratge Mg
rairby, entrenador del C. D. Europa,'

mama
LA CURSA DE 4 MORES A
L'AMERICANA DE LA U. L
DE SANS
, La cursa ha estat forte, amb
moments de gran emoció,
•4444444444.114.1144444444•44

La Publicitat
Edicits Semanal d'Esports
PUBLICA EN EL NUMERO
D'AQUESTA SETMANA EX.
TENSES RESSENYES SOBRE
EL
CAMPIONAT DE PUTEOL
I NOMBROSA iNFORMACIO

REFERENT A •
TOTS ELS ESPORTS

12 MESOS TERMINI

CADA NUMERO ro CENTIMS

44444.4.44411.444411.44.44+1

JOSEP MOL 1 MOL
Tel. 5165 A

Veas gare, 5

EL LLIT DE
L. sA tM

DE

Pg ills huticS

METALL

a 0'50 pessetes les deu pn•

AST

meres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés
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mes protesstonals. turietu . vos a LA rr.

ARA OXIGENADA
"FORET"
INDISPENSABLE

BUCITAT, nürncro 277.

g• D ameretarl-adrolnietradee n'oraren
p a+/-% commable. Eserlure a LA PUIILIC/TAT. numero 211.

—
Rwr de rInt-l-als anyo. eme conel..
xcinonts arnrus Se ronlPlabi
1 Penes refereneleS. desfija esa-1/et
Escriure: LA PLIBLICITAT, J. 111 P.

PROFESSOR

•

VENDES

PER ELS CUIDADOS DE
1111E11EIÎIMI • -

••

Lantaatrta ir:ea:en:mea r>

Escriure a LA PUBLICITAT,

HUERA

Construeeld da 1041
mena de peces. 414.
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Di Y ER VS

ANTISEPTIC SENS RIVAL PER LA BOCA
La Casa Foret, Apartat de Correus n. o 582,
Barcelona, enviarà llibret explicatiu de les
moltes aplicacions del AIGUA OXIGENADA,
a tota persona que ho demani, acompanyant
aquest anunci. Amb el llibret hi va un taló
aval pera recollir una ampolleta d'un quart
de litre, obsequi de dita Casa.

Oculista. CUcas
DR. M. NADAL, runa,
2. De Se i

Tramitarte re!.

HIPOTEQUES. d a. Borsa de Can.

treeterIA, $. 5. PassalCe de la Peu, e,
entrpsol. Toreron 5121 -A.

VIES URINARIES.
II
anngincit....f22,141 0. Potietto(CL

CASA RENE

miman.. Cletmlam. 1711*
dUCCiortt del frenes I te
elont-SIÖ, 18. Telefon 4523 A.

COPIES

Camila Casas 1 Jover
Vidua de Wencealau Guarro i Menor

mi o le Pm del S pot el die 5 d'esl mcs e redel de 71 Mi
havent rebut els Sants Sngraments i
PREGUEU

•

A

DEU

la Benedicciú Apostòlica

PER LA

SEVA

ANIMA

a dos quarts d'onze, cantades, matines 1 laudes, seran celebrats per
al seu lié, a l'església parroquial de Sant Francesc, ofici funeral i mieses.
Els seus, 1 les cases Vidua de W. Guarro i Camila 1 Mina Casas i Jover, demanen ala
'
sena mica la caritat d'aesiatir-bi.
Barcelona, dignarte, 12 de febrer de 1924.4
Demà, dimecres, dia 13,

EL DOL ES DONA PER DESPEDrT

ales.

En ?ere Reig 1 Fiol
MESTRE FUSTER

la morir art Tole dialogo batee robot da bulo logrammis
—(A.

C. S.)

La seva afligida vidua Na Josepa Barnet, filia Mercè, Carme
Lluís, filia politice doctor Josep Cunea, Josep M. Vilanova i Mercè Graupera, neta, germatia, cunyats i familia tota, fan saber la sen mort a tots
els que el coneixien i estimaven, els preguen la caritat d'encomanar la
seva änima a Déu.
Barcelona, dirnarts, 12 de febrer de 1924

ues vegades babeas vtet
tenint en compte que
o aren de primera categeria.
La parella Carpi-Margalef
an estat ele amos, i segons
terina dit, En Carpi pot ter el
'toco" a alguna deis "ases".
L'arat e Janer està satisfet de45
gas upoulains".
L'Ilervitson-Treserras, a gran
altura. malgrat la jovenesa del
etit Calixte, el qual té dicté i
waneres per a arribar.
Casas-Gil, de Villarreal, ene
han agradat torea. i eón també
dels que ens agradaria tornar
a veure..
Els germana Sant, tot volunnat, con} sempre, havent note'
que el segon ha estat molt milior que altres vegades. Torres
Buhiges han estat uns bona
rrequipiers.
Escrich-Serrano han fet tot
s i que han pogut. A Torres-Figuerola els havem trobat
real insegura, paré no ena han
desagradat. El que ene ha fet
niolt bona impressió ha eatat
i 'Aguilera. d'Igualada, paré con,
que es la primera vegada que
.'erre en pista, se li nota manea
de practica. A mes a mea, no
ostimie prou ajudat per l'Enricti, encara que potser aquest
darrer es els 4 que celaren mes
,encers. despres de la Ilenya que
hl va /laven
I ens hem de plànyer. toril
a p nipre. per veure si surten
taquests senyors que facin el fa'ver de donar una (mismita,
acompanyada d'unes pemeeteS,
per poder fer velòdrom de
Barcelona; parque, vais, no Es
una vergonya que s'hagi de
,uspendre una cursa per la
pluja?
Acabarem aquestes ratlles fe_
:icitant la Junta Ciclista del
Sana i els corredora, eta primera per la sa y a organitracid,
com ens tenen arostumats no ha tingut "pare'. i els
segons pel seo entusiasme.
El pühlie ompli el velòdrom
ami dc costum.
LA CLASSIFICACIO
Primer.—Carpi
Mtagaief,
9,.1 8 voltee, 120 quilämetree,
;tii metres, amb 32 punta.
Segon.—Escrich S'enano. aes
tolles. 120 quilòmetres,
nietres. amh 22 punts.
Tereer.—liervitson - Treserms. ídem ídem, a 18 punta.
Quart.—Sant ( P.)-Torres. a
una vena. O punta..
Cinquè.—Casas-Gil. a cinc
voltes, 5 punk.
Sise.—Toi rel - Figu g rola, a
set voltes. ti punta.
%ete.—Sant ',J.)-13ohigas. a
set voltes, O punta.
Vuittr .—Aguilera-Escrich, a
lntit voltea. o punts.
'obre tot

ESPECTACLES

b

TENNIS

T F' T P
TEATRE NOU
Gran Teatre del Liceu

[2ll1e

3812a2l

(Primer equip
Per a demà, dlmecres, a les
330 de la tarda. Camp del
Centre d'Esparta

0, 5111, dimane.

larda, ne hl ha Din- 4->
rld per donar p or ala Carrera assa
.de la nnt- a sarsuels en lees

LA CASTA SUSANA

pela

N1,,,e

.444~~poreffleee4444

ces, Me - e,'

Pilar

Compan y ia de Comedias

'tos

Loilnaaos DE SOL

GAILILS

LA SEÑORITA DEL PIJAMA
Mi. fundó en
honor i benefici de la
mera artriu Agnes Pérez
Idlartc. Reposició dr la
mirdia en tres .artes La chi.:1
ca del gato i el iannbleg:
*•,•
Vaya una noche!
•

4«.044.e.Deee,o44.»44444.4.

,a••...r.anc,1, 298:-.5.

Teatre

TEATRE TIVOLI
saaseees-se........s.;,,t.se4444•444
/
Gran Teatre Espanyol

TOURNEE
Frederic

Caballé

Gran companyia dr sarsue.
la i opereta, primer actor i
director

Ramon Peña
Av ai. elimartts. tarda, a les
cine. Bufara. diles pessetta

BENAMOR

SANTPEP.E - BERGES
-

4

4.m,,i. 'dimatis. I arda, a les e irle.
V Entrarla ) blitio • a UNA 1,e26'13.
e San Immens (le la Degrada d'amor
..., ,,,. ,.,,,, ag . ee elne epIsadls, .,›
d•
MARIONETTES
...
9 NI/. a lee deu: Exil tranc del ros,. (leed en trev arte.. cl • liennequtil l
Vede. traducclis cainlana de Eat-

4-

llori Pict.leel•

ET DIC QUE ET VA PER L'ULLET...
De,,, i. ddli f Cf.,. !J' Id:

Nit. a les den:

BLANCO Y NEGRO

,

i primer acta de

LOS CALABRESES

LA SENYORA VOL UN NEN

ET 311Q QUE ET VA FES L'ULLET... 1

per Fredcric Caballé
As st:

LA LEYENDA DEL BESO

. .6,- . s-•..-r•-•••set-deeet-so;roeeserr4sre.,
-Zie4e4114•444444444444442.4

(exeltimiva d'aquesta em- I
presa)

/

k.4444•441,44e4s-r4,44W•24.9....1-e....,

9444444444.444444444.4444
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Aviat

ilint 3

NE!!

Av at.

,eie e

gEmPLC De LA

..
_...

•
•

•
.

.III_.

La

_

N
vISE ...: SAL() DE REUNIO DE FAMILIES DISTINGIDER
dImartm. schert,, asuran arme; Advocat novele, de molla tenme: dauere dia a
eh- leo pellica/e. rie oran tan: Le vide 16 detot,.;,".. la eehtil Vuela p ana. I la
'aumenten "'media dram1,1,ea El valor del •ilenm, y eettable (-remad de la In- •••
emula atine Clara Nimban, i la diferlidd tinta Telescopi prodights, de broma. id
Denla. climectes, ev( T enelinari recturama atnh cae, niandi •• ve, , Strelles Et j"!
primer amor , marltemue .. assmorte d'amarre: Anima d' O l ear
: telasifal, fj
{/erjede de la Metro. • egen, la celebre abra de u. 6erdder . finel,2 1 be,.
lies", sublan Interprelarle rer la termosnennia intIsta urneelcana Madre ..,
ler•Paray i el seu intellitma.sim dieran; "Osear".

,.,

I

Companyia Glbert

Aviii. dimarts, rraparició
de l e ., seccions. Tarda. a re
dos quarfs de cine. senzilla. Z
Butaca amb entrada. 0'33
pessetes. Entrada general,
I 0'18. 1,a corte de Faraón..,,
I' nuplets pei . Gläria Cluxmän. I
‹.e. A tres quarts de sis. doble. +
Ihrtaca amb entrada. 0 , 90. e'e
i,Y Entrada general. 0'30.
La ..t
revista en dos: artes i 24 f
(madres. del mestre 1111111än, ,
Nuevo Mundo. N a les deu,
sencera. Primera popular.
Butaca amh.entrada, 4 pessetas. Entrada beneral, 0'30.
L'Vicit del mestre Millän, El
dictador, per. L'Idea Vela,
Sanz, Zabarta, Anean, ew.
tera.—Dimecres. fixeu-vos
en els programes tarda 1
Pi, — Aquesta setraana,
reaparieiri d'Emili Sagl-Barba, El dictador.

'imanza•noonagn••••••92•111111811zierneamienced3

MERCAT

DE

LLOTJA

_
' strv alabó /enea
73 a 74
. , de
Manen
«crutats
alraneatee
58/60
tlk
106 a 105
BLATS
41 " 45
careo Eilrellf. O Andaluela.
da
Clanes aretzgets 1gram/d'a 40/65
de
lic -.ene
se
ti " 42
. FsITem. o Andenes
• 3•.44- •
de '''' VI
.reett I Navarra. . . . 4
85 " pa ,
L'avena
ene
.
.
de
.
..
110
',ella
.
de
m 1 gansa
Llen
tea
.
.
.
.
105
•
filo
4/
"
41
1/3
.
.u.,
...tranger1
o*
.
ao
•••^menlure
()Mies . . .
.
de
••
4I • ay ..
15 " 36
veras P orare* .
de
45 " 44
uvlalusla.dur (amb irae/ .
da
(Peras en Desame 100 ii. ame 11111O
v eces Andalus/a.
de
•
35 -' 07
r gel (amb trae) •. • .
amotine
carro
EDIL)
d6 30 1/2 " 31
cerca amansare'
de s 35 " 36
( • ..- ei. peseeles 10111s. 0811m Me
.a
Feces verdes
de
15 " 34
damita, vise Orlsee.)
v..canoa Andulaell
nT '-AA
a.
GARROFES
FARINES
Fvcal.da Afttrroc
rle
65
"
66
de
3/2106
tie
42 e la
....... .. . . Ere anua Fleta
40
m ona
do
%Pira VInann
39 • 40
00 a 61
!din
datreieter
de
es
45
"
47
'rrs Mea!
»ere
Eaate1)6
.
„
.
..
do
39a40
87
"
3$
da
to -'II
Bellta •
lorr.ar vreal. . . .
de
•
•
•
Negra
Mataren.
de
37
..311
80
•
41
ErP11 (Master
da
3T " 3R
llanca extra Callen,.
de
a•
Nert• timaos
32 • 33
57 " 68
loa.
,
l'enni correot Castella
a.
40 ^ 41
de
e
.
,N rra . .
.
41
a yy
ad
"
ti
etrus
en
'permites
le
ISla
Ag.
amb
sic
Ile
, &teas en rala 4.5 Idr. eediee me US.
.mwouot tarro «TM./
. . . . . . . .
unan carro es391.1
(Vreus lip ~aletee ase de Ele se.
LLEGUMS
dummt carro l$7111./
FARRATGES
aNA01
•
A 14/1/ Primera
DESPULLES
de 6 3/4 a 7 114
Bomba
as
104 a / Id
Attl,
Oteara
do
• " 6 Oil
6.t,er; hl
eamero 5
e, • 65
•
Pal
a
lltritnela
de
dl
15
//e
a
ea
erinern 4
s . s 1/6
se
ae,irts •
en " 57
so
Palla caria
do 24 t/s • CO
Sertnei
4 • 4 3/2
bartarn
de
ea " 45
Panul
Mollverie
di
110
1/5
"
^e
4
rmeres
lali-linta O
de
Cl
•
62
ItrepadelW
.
.
.
da
de
10
"
70
ramal. . . ,
• • • 1/9
a ramal .
no ....... ... . eral,. en remetas 4.9 kg.
; duma
do
la " 11
lireca ea peopeue ese de ee_.•
24y,
carro adula
DIUIPULL ES D'all1011
samaria carro 114191.)
•
18 a ab
. . da
Paria' • r • • - •
Porpa remolinara. attrabiem.
da
fa a 30
23 " 25
Cilindre (181711UONN .
. 011
ii.set (primo
l'olpa reffinkter, paga. . . . de
97 • a•
U • 15
LatatI181 .
- o
. de
4.
Reatan
a, 11 uy
Turt0 de COCO
05
27 • 28
18 • 18 1/9
Soria/iris
1480
.
,
de
,
.
ae
teribia Dines..
al • Se.
reg a 124
13 • 14
camella
. as
n Preux ek rala guanera do Se litu o
(Flete per 101; Sr. gil> eso ea.
erg -• Igy
Manotea
•
. u.{111/17{
atase •4,4 de11141134 earro 14kii.1
102 " 104 carro 15111.)
Pral
• SS
RO " 90
tat)angerae .
• de
100 " 109
1 unirla
de
CEREÁLS
VAGONS ARRIBATS
Noreste
etnquentInl
.
.
.
.
de
34
1/4
e
39
MITACA° Ort. opon
han,. piam,
.
1'ea
ulORONA
se " an 1/4
. ua
48 dr Sial; 4 de ferina; a l'ordi.
thell bita:amara 1 Nema. . de 10 lit
saoc.
.
cm
20•„si00 1/2 sumarmenio
es ar. • • allarAelea• 44/4e
Nasa Extremadura
de
. . . a.
125
a
127
iaTACIO er. 2 A.
diallet arriagam &Remates 411/69 de
Pe? atin.«.
118 » 1111)
6, 23 1/2
ds'-29
• ag
. 'panca arrugara adargan» 59/114 de
•0
112 "115
25 de blat: II de fuina.

ronpreesßsto general:
- -

Mercat. — El relebral durant el dia d'abir fou molt deeanimat.
Merase. — Ei *tribal el seizell " perneo- alrib un carregament de le.800 tones d'aquest
re mesa, el preu s'Armenia ferm.
fet transaccions a 38 1/2.
OPOM. — seueir l'oferta.

Era, Mal grat d'aqueata •

Co liseo

de variatats

Magnifics filias i les grars
estrellas de varietais. Aviii,
' diniarts. falda, a dos Quarts
de cine. Nit. a les den, Comiat de Maria Canosa i Rico i Alca. Projecciri (Pinte.
ressants 1 notables pellicoles. Exit del notable ntaniputada:. The 011ways. g uacas de la formosa dausarina Manante Marco. Els leves malabaristas D'Angolys.
Eta ovacionats i famosos
Ir, equilibristas en escales Iliures Les 4 Peres. Exit. ixit,
i• xit. deis famosos (times
muralistas musicals Rico I
indiscutible de la
i Ales. Exil
populartssima artista Maria
Conesa. Art, alegria, distinció. riquesa. Extens, original i exclusiti repertori cas.,
talla, eatala i america de la
cava ereaci6.—Demä, dime' erei, . reaparloló de Pilar
Alonso i de l'as dels excimtvies, %Aspar. --- IMPOR.
TANT: Queda obert el des:pntx de •localitats 11'11 a 1
i de 4 a 7.
I

El millar saló
111 millar programa
Avui, dimarta gran Mil

de EL PATOE DEL
RE] DE '
'
SUECIA, • per Halla Moja;
.' NOVETATS ONIVERSAL,
número 69; EL XICOT DE

GATZZ-NAARA. Oosstroatee
Reyn6s—TapInerta, ilS, mamar.

1

PAINI8 per Sandra 3filowanorf / llene Poyen; RE».

LUCIO INFRANGIBLE i
.: UN AMIC POSTIS, cúbica.
31011 nt iat: GENT BE, PRO-

PES T" 1-MANIS

'
GRAMA, AJURIA, pels di•t ve
rt Ha artistas Douglas,

s4e444444.e 1.o1easese

i Motean i Darla May.
,. aviat: CHIQUILlN ARi TI8TA DE cinc, l'obra cim
de Jackie Coegan.

Can CULLERETES
ICHSAISIENTE

Zo"....44+4+fteoa444,e44ee.

BATE1G8
DINAII3 DE CASA

Cinema Princesa
Telefon 1371 A.

,

dimartie, extraordinari
programa: Les dues árganas,
projectant-se la primera jornada d'acriest grandiris film, in
terpretat per les dues gema/tea Lillian i 4prothy Gish• La
*part quia rorrespon P. la eega
serà a veu natural per la senyore i a Coneepeid PanarPs: Cor
de llop, interessant film dramatie, interprelat riel gran actor
Lobt Chanery. jeia du' la Universal: El grill de la llar, preciosa

7F.. ,

SPORTS

'=

DIJES

BELLS

i;
1:
g

I"

Eis caballa Manes. generement.
ro predisponen favorablement. Devegedes. el tenir cabelis blancs im posibiiita de trobar una col-locació. Eneara is pitjor la simació que aquest mal
E
crea a la dona. que la fa apereixer
ä
com a valle i que pot dependre la
seva telicital coniugal de faparició
I
precoç de cabzlis blancs.
ä
No hi ha rris remei que tenyir-se,
a
1
S lemnix amb Algas d'Horllati
E
ning, "iho coneixerä, ni 'la de la uva
farailia.
g
L'Alosa d'florline é3 una tintura cienttilca i progressive
g.
= que li donare el san antic matic de caballa. Voste mateix podrà
aplicer-se-la. en alguns minuta. Ea absolutament inofensiva 1
E no s'expOsa al perill d'cltres tintures. No P. limara la roba ni 'I
cutis, ni fa cap mala olor. Li rara dcsapareixer la caspa. asep1 t'Izare 'I seta Cabell, el fortilleara. evitara llar caiguda, catiM mulata liar creixença i 1 suavitzar i ricara.
a'
De venda a tot arreuy a e ptas. la calza
E:

E

C! N F NI E S -- 1

Eblablisnenla DALMAU OLIVERES, S. A.

e

Diptarlt general:

Sakí Catalunya

.
ARAN CINEMA DE MODA
No!ables- sexta: Torren*
i trio Rosas
-,
e
' Arar. urandeis pro g rai": Un des-.
ma entre bastidor', pellieula ei.•
mira: Notentot, gran i0 lt (raque- Id emn• •-dia• crearle', insuperable
2 del sunpalic Nlae Lean: Can so•
i ribete det pu-ullal artista Charles
. Rae er,11.8 nota qua .fo asen/leva,
.. in eciosr earnedia 11111 . 1'1r ene. De
tat. d/dI o •r re. 6 . ,11. 1 . "..:1 ‘1, le etall
COT ,1;d1Ce 1 almadge :
dtln'n
Orient 63 Occident.
do

ll:
••••
4401144,efflaieliereevee»

044444.04444.14~-e-m-e-fs.... •

!Gran Teatre Corital i
t Gran Cinema Bohänia

1

Aval. din:art., tarda 1 nit. gran%
! programe,. Lev leernos, «Medirs El meced Ockana u El pr.3 `f
do Broadwa y ; la de molla broma v
Charlen al roble, rel rol del,: Munes Charles Chapnn; l'interessaut
Illm de In ea5. s repDalio
No m'ohliths.

•,,-04444.04.11.4144~4esleaces,
46se.9444.14+Ceoce.e.e.se~s
.X

i Monumenta/ - Pedro ..t
-:?
Walleria
X
Jr
1 AVUI,

Le fortuna fantás- .,'..,
Vea, III 1 11' emendis: L'araiduc 1:
Sebast l a; Le ve n.lanza del nrIncep
,. Dokana; El dmorador de roer t
' Charlot al pobie, p ..r Chau/es rotl plin• 111:0115. ev:rene5: La fortuna
••A 'fantástica, V I vr; Amor da per- ir
i dime, 1 Jornada; El monote. de le .:.
geløaiai I anees.
,1Chiflarte:

Pasea de la Industria, 14.- BARCELONA

E
E

FillCOUGTZS liORLINE:

E4 Alai& d'NOSUNE (tinture progressive pe, eta cut:elle bNnee :41.• DER.
E
LATORI (auno 1 inotenatul: 6.• POLVOS rr. 21 1 seheretis : 2'50. • CREMA Cs-nte
No te-royese 2 . b0. - Malla OENTIFRICI (en conmelmits efinvescenle): 5. , E
EUANDL IMONTAY (dala minarais per aus bany: ce pana): 330. • garlen"
....t teoreedriota el bay...an per a regaran-u el cubeii;: 2 50.
1:1
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Avui, iiiinarts. No m'oblIdle,
El paó de la Broadway, Chariot
vagabond, Advocat novell, La
plata del pos.

Teatrea.Triomf i Marina
Mema Non
Avui, dimana, Jo aun dinar
artista, La guIlladura del radl,
La llopa, La trena d'or, Les
daos breaos, segona jornada.
-.-Pròximament, Violetas Irnos.
elNas.
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Diana - Argentina
Excelsior.
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FINLIAS1

gtA ES
Exterminades en un minut amb

)

Cinsecticida PARADELL
FARMÀCIA PARADELL.ComteAssan.28-8ARCELONA
UNA PESSETA -PER CORRE11.130 pessetes...

am

CATARROS
81114111108 Y 790M1g013

'

TOSES, BRONQUITIS

ctritA.D09 redimiammemeo

Pautan
eeincimulmones
aoausTosy
• .na procura p

a

Avui, dimarts. nit, a un quarl
d'onze. Estupend partit de pilota a cistella. Fermín i Vicien.
te I contra Olasooaga i Ugalda
Després es jugzirà un altre partit per aplaudits pelotaris.

d'AIGUA d:HORLINE

4441.04.0444444444•444..x.e4-%
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TEATRE APOLO

K URSAA L CINEMA rOCRAFIA
•u
•

1

ELDORADO

I

-.e.>11.044~.+432~041Hge4.vera

BOXA

4A LO

m• Aval.riaorTsifir,•.;

ELDORADG

PILAR ALONSO

Diumenge.
Gran matlnal
cl••

aeurroc ., •Tic
--

•44~604+4414444~.441
Demä, dimeores,
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Per ;II Di i r me tirar, a la tarda:

. amantes de Teruel.
Z IMPORTANT: Despatx do
lnralilats a compladnria. .
d'onze a una i de quatre a
!
set.
-..1-44-444444-14.•
•

EL PAN DE . PIEDRA

anemia:4a

(re( del 1. e.,
(trances?
raunt. de (lustre unces. Arbitres,
lutrec. rronametradors
de la F. E. P.
PREL's POPULAR!

ROSA

Gran certamen Infantil de vestila
• • .
a la nit. u-1 renomenat i luxds
Gran ball Paré et Travesti
Localital s : Correr Ferran,

R0418-CAPARO

Avui, dimarts i denla, dimecrea, no hi ha funci,',.—Di
jeme, última representad,"
de

Gran Velllede yt er a eral, dimarts,
1 e5 ecu de la nn 11.
EEEEEE NOVETATS
Cine aattipende combata, cinc!

i

BALL

eeleMMIMI -

BOXA

Primer candeal: a ga n se e reunds,
Suenen centra Bruguer;
',mear: a mame rounds. atali
realce Moran; tercer rompa% a
ros mune, Jimenez centra Amin.
cano. recen- de guatee matute.
r u.rr comba:: Internacienal, e
voil rounds: Thomas TOMAS centra
Ala n ärrott "nron e e rnotiar: internaii
-Cual, e deu (ungid!
MIRONES
contra COULEAUD

Diilingils baile de loasoures.
Segon de la st. rie per al pret..
jObrer:
viril dis , abIT. 16

Cornpanyla dramátlea

414444•444•••444••.4444•10.
04444442.04434444444444242.4*

Novetats

Carnaval Aurigemma

Teatre Còmic
T

les n Ien. popular:

Divendrev.

Flaca-tos oil els principals In!er repela Burratio. Ensela
prets:
Cadenas. Pilar Pagnev. PA11 (torre,
Emili Vendeell, Ferran Vallejo, El:pi. Berna. cte. Decaed( non de
alartfnez Ga5i. Vestuarr cie la casa
I Perle. El; aulorseoselstiran a resI trena I el meslre (Plerreco dirigirá
l'orquesSca. F. des:meta a ene/
,taduria aria( tres dies d'anncip

Nit• a un quart d'onze. El
formós (-Irania en ountre actea, en vers 1 prosa. ir' Joan
Ema e ni Hartrenbuseh.

1

Avui, dimatis, tarda, a les
cinc. matinée popular:
Ni?. a

EL ZAPATERO Y EL REY

/ LOS AMANTES DE TERUEL
-D"roil . dimr.res, tarda, La
Ilustre freona. Nit, Los

TEATRE POLIORAMA

e:romeras Interprete:

Rektlee. Pards, l'aneJn. Beraza.
hurten, ncerro. ele. Eeplendlda
presentacin. oll, estrena
sensacional (le !a sursac/a en tres
acte5. ile loscr 5:aao.5 Mamin
el mesure Juran GUereern,

LA MARQUESETA QUE NO SAP
QUE TE

Nit, pt rreltls
EL VIDU TRIST
i JUGAR A CASATS
/Maquee a ! pessetee. — Demä. tarda, el g ran exit El guatee ami ga d'En Rodó. Nit. Joventut Jordiana. Mossän Janot
Dijous. tarJugar a casats.
da. el formidable exit, d'En
Una
vegada era
Foleh i Torrea.
un pastor... Es despatxa a
eomptiaduria.

33CiSpild 1

tz

Avui. dimita, tarda, a un 1
quart de sis. El drama en Z.
quatre actea. * en vers. da
Josep Zorrillo,

per Jaurevizar. Mach. Tornamira. Pep Alba, Guitart
principal., parlo de la com-;
B1 11 3.A a . 150 /. Entimta gen e ral. 0'50!

.terla. Nil, a les den: 1...eNd neD
cal l . La relebradissima obra de
Romero l'en/Matee Shaw l el mes- ',a,
Ire Vives.

1 llon

Primer actor:
RICARD CALVO
Primera actriu:
EMPAll MARTI
Un altra primer actor:
EMILI PORTES

presa de:Ojal-1a,

d.
LOS GAVILANES
t
dels rnateians antnr5 de Le man. .

Avui. dimarte. larda. a Ice
cine. Butaques a '1 i a 0'65 pasteles. La clivertidiseirna comedia en 4 acta,, de gran broma:

6-3;

contra

vew

Tetaron 3500 A

Oompanyla oficial del
Espanyol, de Madrid

T ' atoe

1101111

Dijoua, tot estrenee:
Lag eses briaga%
tima jornada;
per Viola nana; La
terror, pel celebre Oadlat, .pratrama Ajúria, i

PASTOR.:

14.....44~444emeeeo-1
Teatre liarcelona

iStliiK

hk

YOUIDA ERL 101

Neme, larda, ae
TEATRE OATALA ROMEA
111.01200.144.11+Ne-.

ta de San Antón. Une pes.
seta butaca! 0'40 entrada
genorall . Nit : Los cadetes de
la reina, per Llo pet, i re-

Riva

Teatre .Català Romea

jugats diumenge entre elements
l'esquadra anglesa i eris del
liarcelona Lawn-Tennis Club:
Gras guanyà a Robinson rer 6-3,
,,-3; F. de Sentmenat a Ra3mend,
ser 6-t,
A. Vidal a StainEtruth,
:er 2-6, 6-t, 6-3: E. Witty a Jems,on, per 6-2, 6-2; P. Wallace a
per 6-4, 7-5; A. Fontrodona.
o, per
Kidson, per 6-1. 4-6, 6-2.
Dobles:
Millet-Fontrodona,
John;ron-Pugsley, per 6-1. 3-6, 6-1;
Soler-Rovira a Robiuson-Raymond,
,cr 6-1, 6-1:
F.,;card6-Estrada a
5tainstruth-Kidson, per 6-1, 84

Esquadra i nglesa

Gran companyia de sarsuela.
Direcció escénica, Leopold Gil.
Primera actors i directora, Parran Vallejo i Garles Batan.
l'asees directors i concerta4o:1 s, juliä • Vivas i Laura.

Avui, 43 de prepietat i abenamcnt, a lee neu. Debut de la
cempanyia nacional txecoslovaea, anta el patronat del Govern
de Praga. Estrena de repara
remira en tres actea, de Sítiel5/1a. La növla venucli, deerirat.
Arstunri. atrae, guarda-roba,
perruqueria, sahateria, tot noti,
gropietat de l'Estat Txer.--Ds_
h. comiat de la celebrada enpran Maria Lana. Ultima repre_
!enlacie' de La •WalkyrIa.
Dissabte. TrIstany I Isolde.

ANGLESA - BARCELONA LAWN TENNIS CLUB
fieu's aquí els resultats dels par-

FUTBOL

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarsueles, operetas i revistes
-Avui, preste populars. rarde: La' chicharra, La &laolana, per Ltorel, i La fies-

eeM41141111111itteW
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DemreedoleT111110111.08340
Neriumme.
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MAS,i ROCA
CAMISERIA-CORBATERIA-GENERES

DE PUNT-MITGERIA

cousgs BIANQUEb,' assortides I classe forte, ä. . 7'50 pies. Tres 22 pessete

_24- 26—PORTAFER R15SA — 24-26 IF.I,EFON 1574 A.,

er,/l1 / nte*

cnIls

COMPANYIA TRASATLANTICA
SERVEIS

DIREGTES

.

laga el dia 5 i de Carliz el 7, cap a Santa Creu de
Tenerife, Montevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida de l'esmentat vapor
arriba a Cädiz el S. CARLOS, que surt de Bilbao
LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEi Santander el darrer dia de cada mes, de La CoZUELA-COLOMBIA I . PACIFIC
El vapor BUENOS AIRES sOrtira de Bar- runya el dia 1, de Villagarcia et a i de Vigo el a,
,
' celona el dia lo de febrer, de Valencia It,, de amb passatge i anega cap a l'Argentina.
LINIA A NOVA YORV. CUBA I MEXIC
Málaga el 13 i de Cádiz el /5, cap a Les Palmes.
El vapor MONTSERRAT sorajri de Barce, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la Pallona el dia 24 de febrer, de Valencia el 25, de
ma, Puerto Rico, Havana, La Guaira, Puerto
Màlaga el 27 i de Cadiz el 2 cap a Nova York,
Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colombo, pel Canal
Havana i Veracruz.
• de Panamá cap a Guaiaquil, Callao. Moliendo, •
NOTA: Per ran de la Llei Volstead (Ltd seeArica. Iquique, Antofagasta i Valparaiso.
ca) ha estat suspesa l'escala de Nova York en
NOTA: Per ra ó de la Llei Volstead, (Lid
els viatges. d'anada, efectuant-se el recorregut
seca) ha estat suspesa l'escala de Puerto Rito
directe des de Cadiz a l'Havana.
en els viatges d'anada.
, LINIA A FERNANDO P00
LIBIA A FILIPINES I PORTS DE LA XINA
El vapor ALICANTE sortirà de BarI DEL JAPO
celona el dia i de febrer, cap a Valencia, Ala4,, El vapor C. LOPEZ Y LOPEZ sortiré
cant i Càdiz, d'on sortira cl dia 20 cap a Les
Corunya el dia 16 de marc, de Vigo el z7,
Lisboa el
• de Cádiz ei .2o, de Cartagena el Palmes, Santa Crea de Tenerife, Santa Creu de
la Palma, les alees escales intermedies j Fernan2 1 , de Valencia el 22. i de Barcelona el 26, cap
a Port Said, Suez, Colombo, Singaere, Manila, do 'Pdo.
L'esmentat vapor enllaçarà a Cädiz amb un
Y . Hong-Kong, Xang-Hai, Nagasaki, Kobe i Yokonitre de la Companyia que admeträ carrega i pasham a .
satge deis ports del Nord Noniest d'Espanya
LINIA A L'ARGENTINA
1 El vapor REINA VICTORIA EUGENIA cap a tots eis d'escala d'aquesta Unja.
AVZSOS IMPORTANTS.—Rebaixes a families i en passatges d'aliada i tornada. — Preus co nv en
per canabrots espccials. — Els vapors tenen installada la telegralia sense fils i aparells per-cionals
zz a ,setwals submarins, catan dotats dels nié. moderns avenços, tant per a la sgguretat deis passatgers
confort i gust..— Tots els vapors tcnen metge i capellà.
cona per al
Les comodkats i tracte que gaudeix el passatge de tercera es manté a l'altura tradicional de la

El vapor CRISTOBAL COLON socia de Bilbao el 16 de febrer, de Santander el 19, de Gijon el
20, de Corunya el al cap a l'Havana i Veracruz.

‘

•
Companyia.
Rebaixes en milita d'exportació. — La Compadia fa rebaixes de 30 per leo en els nálits de
determinats art¡cles. d'ace e d amb les vigents dispnsicions del Servei de Comunicacions maritimes.
SERVEIS COMBINATS.—Aquesta Companyia te cstabl la una >tanta de serveis combinats
per als principals ports, servits per ;Mies reculars, que Ii permeten d'Admetre cirrega i passatgers

cap a:
Liverpool i ports de la Mar P.Mtip i Mar del Nord. — Zanzíbar. Mfflmbique i Capetown.
Porta de l'Asia Menor, Golf Persic, india, Suma tra, Jaca i Coxinxina, Australia i Nova Zelandia. -• Do Do, Cebú, Po rt -Arthur i Wiadivostock. — Noca Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Bat • tinture, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal. — Ports d'Amèrica Central i Nord América al Pacific,

IfienOndez Pelayo, 70

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix el gran Inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb la bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUIGJANER es Púnica que es garanteix per quatre anys.
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O Tipos de luxe ki preus bareffsslms. Esparden y eas amb soai la de goma, des de rso pessetes parea.
•
E

O VENDES AL D TALL
▪ Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final de
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&Abano oarrer DormItorl Sant Franca»).
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ULMARIOL
extern. Dipdpomadi
sits: FatmOcia Morat6, Passeig
.de Sant Joan. 87; Segalä, VISalut, Dr. Andreu.
dus
PREPARAT EN ELS
per a da

CENTRAL
177,
Carrer de Sepúlveda,
pral., primera: telafort 3648 A.
SCCURSALS
Passeig de Sant Juan, 95, pal.
Telèfon 2037 G.
Cuello, 189. Telefon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (dipbsils). Telèfon 529 H.
Franossc Guam*, 56, tenda
•
(Gracia).
Carrett • ra de Sans, 135, pri.i
mer, segona.
•
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MERE

ID RIME

rerreciats anuro, catarros deis barniz
per crOnles 1 rebels que slguln. es 011-

reinen raclicalment onda l'ELIXIR 19195 5'
COLAR CALAN. Venda, al preu de 211

pessetes, als Centres d'Espectnes 11

propies del mes de febrer, ski un perfil per a les per-

l'anuas

FARAIIICIA

. sones Selles de l'aparell respiratori

svoi de

(Iusceaser)

PASSEm DE GRACLA, 140

Els Ca1irro3, la Tos, la bronquitis, l'Asma, etc.
relren
nh
m els

CLÍNICA
VIES URINÄRIES
del Doctor Gimiad.
Ronde 1 1 . 1a Requerir.
nani. e, primera
(en:.
splIal

St..Psul

Veneri,
Espeolals traciainelds
', pm de leo
tsECRETE8.

lit C.'

Matliu,
bufeta., próstata

Estufes de Lotes clames 4, Lexmaders
Torradors : Assecinims
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es resolt tot a l'acta
Pelal, número 12, pral., 1.'
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CEDULES
QUINTES

sang. bler1GrraZ13, res •
tals ron) impureses de
e nulltr . ;Mires malaliles,ele.,
es gua relXen amb els a/tres cinc TRACTA-

9 1213ar

Psr a
ell.pleal!, 1 Obrera.

OFICINES TALLERS: Consell de Cent, 135
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Descompte del 30 per 100 en Vestits de Senyora i Nena
;, 30
99 Capells „
91
91
Abrics „
99
9
99
29
le
e, 15 99
1) Gèneres de ‘punt
91
9 t 10
99
9 9 1Q, 20 i 30 per 100 en Mobles
11

PALAUTORDERA

sífilis, impotencia

tI

FINS AL 16 DEL, QUE SOM

LABORATORIS SIORATO

«Afta TALLERS DE FIIMISTERIA 1 CALDERER1A

PRECELER, SABATE

g

LUXACIO

per a

OX

Vegeu els. preus marcats

RONYONS

•
O

Ilarrers ili

NEURALGIA
i abres. ea cama a ¡'arte amb
una free de

fe

lo

DE REUMA

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

112

Ui

EL DOLOR

Es reben avisos
51

AMIANS

is mis que una orxata
• del suc de plantes lleteres que
pasturen instintivament els mamtfers quan tenen necessitat
dalle nr.
Durant l'embaràs: Rob-Vida
núm. 1 comba( Falbuininúria,
dolors i inolisties propis de
desenrotlla i fortifica di
ésser, tonifica la mare i
predisposa per a un part feliç
i llet abundant.
En la lactancia: Rob-Vida
núm. 2 augmenta la quantilat
de Hei, l'enriqueix en casseina
i mantega. reta mare de da
desnutrició causada per Palietament.
En farmócies. Autor, doctor
Miret. plaça Comercial, 9, Barcelona.
NO

L'EXTRACCIO DE LATRINES
112

ce

Rob•Vida Miret

•

I

GRANS MAGATZEMS

MOL12Le.LET

de Panama, San Francisco de Califòrnia. — Punta Arenas, Coronel i Vallparadis per l'Estret de
Magallanes.
SERVEIS COMERCIALS.—La Secci6 que pe: aquests serveis te establerta la Companyia s'encarrega del transpon i exhibició a ultramar dels Mostruaris que li siguin tramesos al dit objecte i
de la coliocacid dels anides la venda dels quals, com assaig. desitgin fer els exportadora.
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BOMBES

.

sortir t de Barcelona el dia 4 fie març, de Má-

LINIA A CUBA-1.1EXIC
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CAPSES DE LUXE
t, per a casaments 1 bateln. Intl-

FONDA S1MO::

ättiät..1.4 Dä tit)Nlit
en aleOravati ti, toles classes
tans 1 fustes. Rap(desa en efe encareces con, catalanes, 111 (COtre Prueb i murta). Tel. 711 C. P.
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de Sant Pau, 38

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTEBIA. 6-VIDRIERIA, 12
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estrena de la formosa comèdia

GENT BE

•
Pele

aclamats arttätes DOUGLAS

•

MAC-LEAN

PROGRAMA

AJURIA :81

i DORIS MAY

EXCLUSIVA: SELECCINE S. A.
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